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فھرست
سوابق تحصیل دانشگاھی

سوابق خدمات دانشگاھی و غیر دانشگاھی
تشویقھا

شدهدروس نظری و عملی تدریس 
دروس بالینی سرپرستی شده

ھا و ...درمانی، آموزش مداوم، كارگاه-سخنرانی علمی در دانشكده، مركز آموزشي
Articles in International Journals

مقاالت در مجالت داخل کشور
انگلیسی

فارسی
تالیف کتب

مقاالتترجمھ کتب و
International Congresses in other countries

المللی داخل کشورھا و سمینارھای ملی یا بینکنگره
مسئولیتھای اجرایی

PhDیاننامھ دانشجویان پاا مشاوریاستاد راھنما
راھنمای پایاننامھ دانشجویان کارشناسی ارشداستاد 

استاد مشاور پایاننامھ دانشجویان کارشناسی ارشد
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سوابق تحصیل دانشگاھی بترتیب تاریخ اخذ مدارک

سوابق خدمات دانشگاھی و غیر دانشگاھی بھ ترتیب تاریخ

نوع ردیف
استخدام

تمام وقت یا 
پاره وقت

مرتبھ 
سمتدانشگاھی

جمع مدتتاریخ
محل خدمت

روزاهمسالتااز

رسمی ١
PhDتمام وقتقطعی

ادامھ دارد٩/١٠/٩٢دانشیار
دانشکده 

پرستاری و 
مامایی تبریز

٢١/٢/٨٨٨/١٠/٩٢۴٧١٧استادیار

رسمی ٢
قطعی

اتمام ماموریت آموزشی تا 
PhDتایید مدرک 

٣٢-- ١/١١/٨٧٢٠/٢/٨٨مربی

رسمی ٣
قطعی

ماموریت 
تحصیلی

دانشجوی 
PhD

-- ١/۶/٨٣٣٠/١٠/٨٧۴۵مربی
دانشگاه 

کارولینسکا

ی رسم۴
کارشناس تمام وقتقطعی

دانشکده ٧/٢/٧٧٣١/۵/٨٣۶٣٢۴مربیارشد
پرستاری و 
مامایی تبریز رسمی  ۵

کارشناس تمام وقتقطعی
ارشد

کارشناس 
٢۶/١١/٧٣۶/٢/٧٧٣٢١٠مامایی

رسمی  ۶
کارشناس تمام وقتقطعی

دانشگاه علوم ٧٨--- ١٧/۴/٧٣٢۵/١١/٧٣ماماارشد
پزشکی اردبیل

می  رس٧
قطعی

ماموریت 
تحصیلی با 

ساعت ١٢
کار در ھفتھ

بیمارستان ٨/٢/٧٠١۶/۴/٧٣٣٢٨ماماکارشناس
تھران-بھارلو

بیمارستان ١١/٩/۶٨٧/٢/٧٠١۴٢٧ماماکارشناستمام وقترسمی  ٨

ف
ردی

مدرک 
تحصیلی
(لیسانس.

(..

رشتھ 
تحصیلی

تاریخ اخذمدت تحصیلمحل دانشگاهنام دانشگاه
مدرک 

عنوان 
ارزشیابی شده

مدرک 
تحصیلی

کشورشھر
تااز

١
PhD

Karolinska
Institutet

سوئداستکھلم

٢

کارشناس
ی ارشد

مامایی با 
گرایش 
آموزش 
بھداشت 
مادر و
کودک

علوم پزشکی 
تھران

تھرا
فروردایرانن

٧٠ین 
۵/۵/

کارشناس ارشد ٧٣/٧٣۵/۵
مامایی

٣
کارشناس

ی
علوم پزشکی مامایی

بھمن ایرانتبریزتبریز
۶۴

فرورد
۶٧فروردین ۶٧ین 

کارشناس 
مامایی

علوم پزشکی ماماییکاردانی۴
فروردایرانتبریزتبریز

۶٢ین 
شھریور 

ماماییکاردان۶۴شھریور ۶۴

عنوان پایان نامھ و تاریخ تصویب آن 
PhDبا تاکید بر - : کیفیت خدمات بھداشت باروری در مراکز بھداشتی یک منطقھ شھری در ایران

تنظیم خانواده
ماھھ شھر ١-١٨گذاری بین تولدھا در مادران فوق لیسانس: بررسی تاثیر الگوھای شیردھی بر فاصلھ

١٣٧٢تبریز، سال 

ھیأت امضاء عضو
علمی

ف
مدرک ردی

نام دانشگاهرشتھ تحصیلیتحصیلی
مدت تحصیلمحل دانشگاه

تاازکشورشھر

١PhDبھداشت باروریKarolinska
Institutet

١/۶/٨٣١٨/١٢/٨٧سوئداستکھلم

کارشناسی ٢
ارشد

مامایی با گرایش 
آموزش بھداشت 

مادر و کودک

علوم پزشکی 
٧٠۵/۵/٧٣فروردین ایرانتھرانتھران

علوم پزشکی ماماییکارشناسی٣
۶٧فروردین ۶۴بھمن ایرانتبریزتبریز

علوم پزشکی ماماییکاردانی۴
۶۴شھریور ۶٢فروردین ایرانتبریزتبریز

عنوان پایان نامھ 
PhD :با تاکید بر تنظیم خانواده- ت بھداشت باروری در مراکز بھداشتی یک منطقھ شھری در ایرانکیفیت خدما

http://diss.kib.ki.se/2009/978-91-7409-330-8/thesis.pdf

١٣٧٢ماھھ شھر تبریز، سال ١-١٨گذاری بین تولدھا در مادران : تاثیر الگوھای شیردھی بر فاصلھکارشناسی ارشد
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علوی اردبیلآزمایشی

طرح نیروی ٩
ماماکارشناستمام وقتانسانی

١٨/١/۶٨
١٨/١٠/۶٧

١٨/۴/۶٧

١٧/۴/۶٨
١٧/١/۶٨

١٧/١٠/۶٧

 ---

٣
٣
۶

 ---

مرکز/شبکھ 
بھداشت اھر

بیمارستان سینا 
اھواز–

مرکز/شبکھ 
بھداشت اھر

تشویقھا

١٣٩۴دھمین  جشنواره پژوھشی در سال چھاردر دانشکدهپژوھشگر .١
؛ ١٣٩٣ریز، آذر دانشگاه در سیزدھمین جشنواره پژوھش و فناوری دانشگاه عاوم پزشکی تببرتر (ITرئیس دانشکده .٢

)١٣٩۴و ١٣٩٣دانشکده برتر در امور فرھنگی در سالھای 

١٣٩٣استاد نمونھ از منظر دانشجو در جشنواره مطھری سال .٣
١٣٩٢مامای نمونھ سال .۴
١٣٩١پژوھشگر رتبھ سوم دانشگاه در علوم بالینی در یازدھمین  جشنواره پژوھشی در سال .۵
دانشگاه علوم پزشکی تبریز ١٣٩٠سال مدیر گروه برتر در جشنواره شھید مطھری.۶
. برگزیده توسط دانشگاه تربیت مدرس. ١٣٨٨استاد برتر دومین ھمایش ملی روز جھانی ماما در سال .٧
مطابق نامھ شماره  ١٣٨٢پژوھشگر برگزیده دانشکده پرستاری و مامایی (برگزیده توسط دانشگاه) در سال .٨

٢۵/١٢/٨٢مورخ ۴/۵/١٢١٠٢
مطابق نامھ شماره  ١٣٨٠ده دانشکده پرستاری و مامایی (برگزیده توسط دانشگاه) در سال پژوھشگر برگزی.٩

٢٨/٩/٨٠مورخ ۴/۵/٧٩٩٠
٢٩/١/٧٨مورخ ٢٧۴/۵۵/۵مطابق نامھ شماره  ١٣٧٨مامای نمونھ سال .١٠

شدهتدریس و عملی یدروس نظر

طرح مقطعرشتهواحد درسی
درسی

تعداد 
سهم مدرسواحد

%250داردPhDمامایی)(نظری و عملیشرفته روش تحقیق پی.1
%250داردPhDماماییزبان تخصصی.2
%2100داردPhDماماییمقالھ نویسی بھ زبان انگلیسی.3
%2100داردکارشناسی ارشدماماییروش تحقیق.4
%2100داردکارشناسی ارشدمامایی)(نظری و عملیپروژه سمینار تحقیق.5
%2100داردکارشناسی ارشدماماییبان انگلیسیمقالھ نویسی بھ ز.۶
%1100داردکارشناسی ارشدمامایی١بھداشت باروری .٧
%1100داردکارشناسی ارشدماماییرسانیسیستمھای اطالع.٨

(نظری و عملی)کامپیوتر.9
مامایی و 
پرستاري

%2100داردکارشناسی ارشد

%2100ارددکارشناسی ارشدمامایی2انگلیسی تخصصی .10
%270داردکارشناسی ارشدماماییبھداشت خانواده .11
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%250داردکارشناسیماماییآموزش بھداشت .12
%1100داردکارشناسیماماییرشد و تکامل .١٣
%3100داردکارشناسیپرستاري)اھر(بھداشت مادران و نوزادان .14
%450داردکارشناسیماماییبارداری و زایمان .15
%4100داردکارشناسیماماییشت خانواده بھدا.16

، علوم يژرادیولوجمعیت و تنظیم خانواده.17
آزمایشگاھی

%250داردکارشناسی

شده یسرپرستیدروس بالین

طرح مقطعرشتهواحد درسی
درسی

تعداد 
واحد

سهم 
مدرس

%100داردارشدکارشناسیییماماخانوادهبھداشت.1
%100داردسیکارشناییمامانوزادان.2
%100داردکارشناسیییمامابخش مامایی.3
%100داردکارشناسیییمامابخش زنان.4
%100داردکارشناسیییماماامتحان فینال.5
%100داردکارشناسیییماماخانوادهبھداشت.6

ھا و ...، آموزش مداوم، كارگاهیدرمان-در دانشكده، مركز آموزشيیعلمیسخنران

تاریخمحل برنامهعنوان برنامهسخنرانیموضوع 
4-2کارگاه 6مدرس و تسهیل کننده .1

روزه
How to write a Cochran systematic
review

دانشگاههاي علوم 
پزشکی تبریز، 

ارومیه و کردستان
94تا 90سالهاي 

جمعیت و فرزندآوري.2
انجمن مامایی و 

دانشکده پرستاري 
و مامایی

95اردیبهشت 

و میر مادريمرگ.3
انجمن مامایی و 

دانشکده پرستاري و 
مامایی

مدرس و تسهیل کننده کارگاه آموزش .4
G.M.P-T.Q.M

موسسه تحقیقات مدرس
ي واکسن و سرم ساز

رازي 
RDCCمدرسکارگاه آموزش روش تحقیق مقدماتی.5

انجمن مامایی و مدرسسمینار سه روزه مشاوره –حقوق مددجو.6
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دانشکده پرستاري وو تنظیم خانواده
مامایی

BALANCEDمشاوره به روش .7

COUNSELLING STRATEGY–
سمینار سه روزه مشاوره و تنظیم 

خانواده

انجمن مامایی و مدرس
دانشکده پرستاري و

مامایی

در جهان و ایران Aوضعیت انفلوانزاي .8
کنفرانس یکروزه انفلوانزاي نوع - 2009

A

انجمن مامایی و مدرس
دانشکده پرستاري و

مامایی
مدرس و نویسینقد و بررسی مقاالت و روش مقاله.9

تسهیل کننده
گروه مامایی دانشکده
پرستاري و مامایی

10.Refference نویسی وEndnoteکده پرستاري ودانشمدرس
مامایی تبریز

مدرس و تسهیل کننده کارگاههاي .11
آموزشی روش تحقیق با تدریس 

12(ها آوري دادهمبحث روش جمع
ر شده براي روزه، برگزا5کارگاه 

اعضاي هیات علمی و رزیدنتها)

کارگاه 
آموزشی 

روش تحقیق

دانشگاه علوم 
82- 79سالهاي پزشکی تبریز

مدرس کارگاه آموزشی احیاي نوزادان .12
روزه، برگزار شده براي 3کارگاه 10(

اعضاي هیات علمی و رزیدنتها ، 
پرستاران و ماماها)

مرکز بهداشت استان مدرس
81- 76الهاي سآذربایجانشرقی

، تنها مدرس SPSSآموزش نرم افزار .13

کارگاه 
آموزش 

SPSS تحت
DOS

دانشکده پرستاري 
78تیر 28-19و مامایی تبریز

Articles in International Journals (* Corresponding author)
1. Abbasi P, Mohammad-Alizadeh Charandabi S, Mirghafourvand M. Comparing the effect of

e-learning and educational booklet on the childbirth self-efficacy: A randomized controlled
clinical trial. The Journal of Maternal-Fetal & Neonatal Medicine. 2017:1-20. doi:
10.1080/14767058.2017.1293031.

2. Ostadrahimi A, Mohammad-Alizadeh S, Mirghafourvand M, Farshbaf-Khalili S, Jafarilar-
Agdam N, Farshbaf-Khalili A. The effect of fish oil supplementation on maternal and
neonatal outcomes: a triple-blind, randomized controlled trial. J Perinat Med. 2017. Epub
2017/02/01. doi: 10.1515/jpm-2016-0037. PubMed PMID: 28141545.

3. Fathi F, Mohammad-Alizadeh-Charandabi S, Mirghafourvand M. Maternal Self-Efficacy,
Postpartum Depression and Their Relationship with Functional Status in Iranian Mothers.
Women & Health. 2017:null-null. doi: 10.1080/03630242.2017.1292340.
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4. Faridvand F, Mirghafourvand M, Malakouti J, Mohammad-Alizadeh-Charandabi S.
Relationship between social support and breastfeeding self-efficacy among women in
Tabriz, Iran. British Journal of Midwifery. 2017;25(2):103-9.

5. Effati‐Daryani F, Mirghafourvand M, Mohammad‐Alizadeh‐Charandabi S, Shiri‐Sarand F,
Zarei S. Sleep quality and its relationship with quality of life in Iranian pregnant women.
International Journal of Nursing Practice. 2017.

6. Asghari M, Mirghafourvand M, Mohammad-Alizadeh-Charandabi S, Malakouti J, Nedjat S.
Effect of aerobic exercise and nutrition educationon quality of life and early menopause
symptoms: A randomized controlled trial. Women Health. 2017;57(2):173-88. doi:
10.1080/03630242.2016.1157128. PubMed PMID: 26909662.

7. Zarei S, Mohammad-Alizadeh-Charandabi S, Mirghafourvand M, Javadzadeh Y, Effati-
Daryani F. Effects of Calcium-Vitamin D and Calcium-Alone on Pain Intensity and Menstrual
Blood Loss in Women with Primary Dysmenorrhea: A Randomized Controlled Trial. Pain
medicine. 2016:pnw121.

8. Sanaati F, Mohammad-AlizadehCharandabi S, Farrokh Eslamlo H, Mirghafourvand M,
Alizadeh Sharajabad F. The effect of lifestyle-based education to women and their
husbands on the anxiety and depression during pregnancy: a randomized controlled trial.
The Journal of Maternal-Fetal & Neonatal Medicine. 2016 (just-accepted):1-20.

9. Saghi S, Mirghafourvand M, Alizadeh Charandabi SM, Nabighadim A, Seidi S, Rahmani A.
Knowledge and attitude about pubertal health and their socio-demographic predictors in
Iranian adolescents. International Journal of Adolescent Medicine and Health.
2016;28(4):397-405.

10. Saffari E, Mohammad-Alizadeh-Charandabi S, Adibpour M, Mirghafourvand M, Javadzadeh
Y. Comparing the effects of Calendula officinalis and clotrimazole on vaginal Candidiasis: A
randomized controlled trial. Women & Health. 2016:1-16.

11. Rahi P, Mirghafourvand M, Mohammad-Alizadeh-Charandabi S, Javadzadeh Y, Seidi S.
Comparison of the effect of mefenamic acid and quince on the level of menstrual bleeding
and hemoglobin: A randomized controlled clinical trial. European Journal of Integrative
Medicine. 2016;8(1):67-72. doi: http://dx.doi.org/10.1016/j.eujim.2015.11.022.

12. Mohammad-Alizadeh-Charandabi S, Bahrami-vazir E, Kamalifard M, Mirghafourvand M.
Intimate partner violence during the first pregnancy: A comparison between adolescents
and adults in an urban area of Iran. Journal of forensic and legal medicine. 2016;43:53-60.

13. Mirghafourvand M , Mohammad-Alizadeh-Charandabi S, Jafarabadi MA, Fathi F.
Psychometric Properties of Maternal Self-Efficacy Questionnaire in a Population of Iranian
Mothers. Journal of Child and Family Studies. 2016:1-6.

14. Mirghafourvand M, Mohammad-Alizadeh-Charandabi S, Ahmadpour P, Javadzadeh Y.
Effects of Vitex agnus and Flaxseed on cyclic mastalgia: A randomized controlled trial.
Complementary therapies in medicine. 2016;24:90-5.

15. Mirghafourvand M, Mohammad-Alizadeh S, Abbasalizadeh F, Shirdel M. The Effect of
Prophylactic Intravenous Tranexamic Acid on Blood Loss After Vaginal Delivery in Women
at Low Risk of Postpartum Hemorrhage: A Double-blind Randomized Controlled Trial.
Obstetric Anesthesia Digest. 2016;36(1):30.
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16. Mirghafourvand M, Mohammad-Alizadeh Charandabi S, Alizadeh Sharajabad F. Spiritual
well-being and its predictors among Iranian adolescent girls, 2014–2015. International
Journal of Children's Spirituality. 2016:1-12.

17. Mirghafourvand M, Malakouti J, Charandabi SMA, Khalili AF, Homayi SG. The efficacy of
lemon balm (Melissa officinalis L.) alone and combined with lemon balm—Nepeta
menthoides on premenstrual syndrome and quality of life among students: A randomized
controlled trial. Journal of Herbal Medicine. 2016;6(3):142-8.

18. Mirghafourvand M ,Charandabi SM-A, Sharajabad FA, Sanaati F. Spiritual Well-Being and
Health-Related Quality of Life in Iranian Adolescent Girls. Community mental health
journal. 2016:1-9.

19. Mirghafourvand M, Charandabi SM-A, Hakimi S, Khodaie L, Galeshi M. Effect of orange
peel essential oil on postpartum sleep quality: A randomized controlled clinical trial.
European Journal of Integrative Medicine. 2016;8(1):62-6. doi:
http://dx.doi.org/10.1016/j.eujim.2015.07.044.

20. Mansouri A, Mirghafourvand M, Charandabi SMA, Najafi M. The effect of Vitamin D and
calcium plus Vitamin D on leg cramps in pregnant women: A randomized controlled trial.
Journal of Research in Medical Sciences. 2016;21 )11.(

21. Farshbaf Khalili A, Mohamad-Alizadeh S, Darabi M, Hematzadeh S, Mehdizadeh A, Shaaker
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صدیقھ. تأثیر رازک سلطانپورحسین، ناظمیھویدا،آغھ میری مژگان، میرغفوروندسکینھ، محمدعلیزاده چرندابی.١١١
منوپوز: یک کارآزمایی بالینی دوسوکور کنترل شده. مجلھ علمی ھای زودرس یائسگی در زنان پریبر نشانھ

. ٢٢-١٢) : ٣(١٩، ١٣٩٣دانشگاه علوم پزشکی کردستان

Mohammad-Alizadeh-Charandabi S, Mirghafourvand M, Aghamiri V, Nazemiyeh H,
Soltanpoor S. Efficacy of hop (Humuluslupulus L.) on early menopausal symptoms in
perimenopausal women: A randomized double blind placebo-controlled trial. Scientific
Journal of Kurdistan University of Medical Sciences. 2014;19(3):12-22.

آگاھی و عملکرد رقیھ. سلمانی مھرانگیز، ابراھیمی ممقانیفھیمھ، صحتی شفائیسکینھ، محمدعلیزاده چرندابی.١١٢
خونی فقرآھن و مصرف مکمل آھن توزیعی در آموزان دختر مقطع سوم راھنمایی شھر تبریز در مورد کمدانش

.٢٧٢-٢۶۵صفحات ٣شماره ١٨جلد . ١٣٩٣. مجلھ پزشکی ھرمزگانمدارس
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Mohammad-Alizadeh-Charandabi S, Sehhati Shafai F, Ebrahimi M, Salmani R. Knowledge and
Practice of the students in Tabriz about iron deficiency and iron supplementation.
Hormozgan Medical Journal. 2014;18(3):265-72.

ملکوتی جمیلھ، اصغری مھرناز، نجات سحرناز. تأثیر برنامھ علیزاده چرندابی سکینھ،محمدمیرغفوروند مژگان، .١١٣
مجلھ ی کنترل شده. ورزشی ھوازی بر کیفیت زندگی زنان پری منوپوز و منوپوز: یک کارآزمایی بالینی تصادف

.٢٦-١١٤:١٩، شماره ١٧. دوره ١٣٩٣زنان، مامایی و نازایی ایران 

Mirghafourvand M, Mohammad-Alizadeh-Charandabi S, Nedjat S, Asghari M. Effects of
aerobic exercise on quality of life in premenopausal and postmenopausal women: a
randomized controlled trial. IJOGI. 2014;17(114):19-26.

ملکوتی جمیلھ، اصغری مھرناز، نجات سحرناز، محمدی ،علیزاده چرندابی سکینھمحمدمیرغفوروند مژگان، .١١۴
ای و تعداد گرگرفتگی در زنان منوپوز و پره منوپوز. مجلھ دانشگاه علوم پزشکی اعظم. تاثیرآموزش بر رفتار تغذیھ

.۶۴-۵۶) :١٠(١۶٢۴; ١٣٩٣بابل. 

Mirghafourvand M, Mohammad-Alizadeh-Charandabi S, Asghari M, Malakouti J, Nedjat S,
Mohammadi A. Effect of education on nutritional behavior and hot flashes in
perimenopausal and menopausal women. Journal of Babol University of Medical Sciences.
2014;16(10):59-67.

، میرغفوروند مژگان، ملکوتی جمیلھ، اصغری مھرناز، نجات سحرناز. تاثیرآموزش علیزاده چرندابی سکینھمحمد.١١۵
تغذیھ بھ تنھایی و توام با برنامھ ورزشی ھوازی بر کیفیت زندگی زنان یائسھ و قبل از یائسگی کارآزمایی بالینی 

.٧۴-۶٣) :١١۶(٢۴; ١٣٩٣تصادفی کنترل شده. مجلھ دانشگاه علوم پزشکی مازندران. 

Alizadeh-Charandabi SM, Mirghafourvand M, Malakouti J, Asghari4 M, Nedjat S. Effect of
nutrition education alone or combined with aerobic exercise on quality of life in
perimenopausal and postmenopausal women: a randomized controlled trial. Journal of
Mazandaran University of Medical Sciences. 2014;24(116):63-74.

شیوع شاخص توده بدنی غیر میرغفوروند مژگان، محمد علیزاده چرندابی سکینھ، توانانژاد نیکتا، کارخانھ مھسا. .١١٦
لمی دانشگاه علوم پزشکی ایالم. مجلھ عاجتماعی آن.- ھای فردیطبیعی در نوجوانان شھر سنندج و پیشگویی کننده

١٢٩-١١٩) :١(٢٢; ١٣٩٣.

Mirghafourvand M, Mohammad-Alizadeh-Charandabi S, Tavananejad N, Karkhaneh M.
Prevalence of abnormal body mass index and its socio-demographic predictors in
adolescents of Sanandaj city. Scientific Journal of Ilam University of Medical Sciences.
2014;22(2):119-29.

خودکارآمدی در نوجوانان و توانانژاد نیکتا، کارخانھ مھسا. محمد علیزاده چرندابی سکینھ،میرغفوروند مژگان، .١١٧
.١۶۵-١۵٣: )٢(١٢; ١٣٩٣مجلھ پرستاری و مامایی ارومیھ. اجتماعی آن.-ھای فردی پیشگویی کننده

ساقی محمدعلیزاده چرندابی سکینھ، میرغفوروند مژگان، رحمانی آزاد، صیدی سیمین، صفاری الناز، مھینی مینو و.١١٨
. مجلھ ایرانی آموزش در ای بر آگاھی و عملکرد دختران نوجوان در زمینھ بھداشت بلوغافزار رایانھتأثیر نرمسیما. 

.١٢١-١١٠) :٢(١۴; ١٣٩٣علوم پزشکی. 

Mohammad Alizadeh Charandabi S, Mirghafourvand M, Rahmani A, Seidi S, Safari E,
Mahini M, Saghi S. The effect of software on knowledge and performance of teenage girls
toward puberty hygiene: a randomized controlled trial. Iranian Journal of Medical
Education. 2014;14(2):110-21. (Full in Persian, Abstract in English).

تاثیر مصرف ترکیب میرغفوروند مژگان، نظامی وند سلیمھ، جوادزاده  یوسف. محمدعلیزاده چرندابی سکینھ،.١١٩
مبتال بھ دیسمنوره اولیھ: یک ھای قاعدگی در دانشجویان کلسیم و منیزیوم و کلسیم بھ تنھایی بر شدت نشانھ

.٩٢-٨٣): ٨٨(٢٢، ١٣٩٢مجلھ دانشگاه علوم پزشکی گیالن، اسفند کارآزمایی بالینی تصادفی کنترل شده.

Mohammad Alizadeh Charandabi S, Mirghafourvand M, Javadzadeh Y, Nezamivand Chegini S.
Effects of Calcium and its Combination with Magnesium on the Severity of Menstrual
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Symptoms in the Students with Dysmenorrhea. Journal of Guilan University of Medical
Sciences. 2014;22(88):83-92.

مقایسھ دو روش ، سلمانی رقیھ. محمدعلیزاده چرندابی سکینھصحتی شفائی فھیمھ، ابراھیمی ممقانی مھرانگیز، .١٢٠
مجلھ سالمت .آموزش ھمتایان و مستقیم بر بسامد مصرف ھفتگی مواد غذایی حاوی آھن و آگاھی در مورد فقرآھن

.۵٨-۶٨) :٢و ١(١۵; ١٣٩٢و مراقبت

Sehhati Shafai F, Ebrahimi Mamaghani M, Mohammadalizadeh Charandabi S, Salmani R.
Camparison of peer education and direct education methods on students' knowledge about
iron deficiency and weekly iron-rich food frequency. Journal of Health and Care.
2014;15(1):58-68. (Full in Persian, Abstract in English).

محمد علیزاده چرندابی سکینھ، میرغفوروند مژگان، اصغری جعفرآبادی محمد، توانانژاد نیکتا، کارخانھ مھسا. .١٢١
تبریز. مجلھ دانشگاه علوم اجتماعی عملکرد جنسی در زنان سنین باروری در–ھای فرديگویی کنندهسازی پیشمدل

.٢۴٢-٢٣٨) :١١٠(٢٣; ١٣٩٢. پزشکی مازندران

Mohammad-Alizadeh-Charandabi S, Mirghafourvand M, Asghari-Jafarabadi M,
Tavananezhad N, Karkhaneh M. Modeling of socio-demographic predictors of sexual
function in women of reproductive age. Journal of Mazandaran University of Medical
Sciences. 2014;23(110):231-5.(Full in Persian, Abstract in English).

تاثیر مصرف ترکیب می وند سلیمھ، جوادزاده  یوسف. میرغفوروند مژگان، نظامحمدعلیزاده چرندابی سکینھ،.١٢٢
کلسیم و منیزیوم و کلسیم بھ تنھایی برمیزان خونریزی قاعدگی در دانشجویان مبتال بھ دیسمنوره اولیھ: یک 

، ٨٣. دوره شانزدھم، شماره ١٣٩٢مجلھ زنان، مامایی و نازایی ایران شده.کارآزمایی بالینی تصادفی کنترل
.٨-١: ٩٢زمستان

Mohammad Alizadeh Charandabi S, Mirghafourvand M, Javadzadeh Y, Nezamivand Chegini S.
Effect of calcium with and without magnesium on amount and duration of menstrual
bleeding in students with primary dysmenorrhea. IJOGI. 2014;16(83):1-8.

سبک زندگی ارتقا دھنده سالمت توانانژاد نیکتا، کارخانھ مھسا. میرغفوروند مژگان،محمدعلیزاده چرندابی سکینھ،.١٢٣
٢٣، ١٣٩٢. مجلھ دانشگاه علوم پزشکی مازندران ١٣٩١خودکارآمدی در نوجوانان پسر شھرستان سنندج، و
)١): ١٠٩۶۵-٧۵.

Mohammad-Alizadeh-Charandabi S, Mirghafourvand M, Tavananezhad N, Karkhaneh M.
Health Promoting Lifestyles and Self-Efficacy in Male Adolescents in Sanandaj, 2013. J
Mazand Univ Med Sci. 2014;24(109):165-75.

-پیشگویی کنندهاصغری محمد، توانانژاد نیکتا، کارخانھ مھسا. محمدعلیزاده چرندابی سکینھ،میرغفوروند مژگان، .١٢۴
مجلھ زنان، مامایی و نازایی ایران . ١٣٩١- ٢ت زناشویی در سنین باروری، تبریز،ھای فردی اجتماعی رضای

.١٢- ١: ٩٢، ھفتھ دوم آبان ٧٢، شماره ١۶. دوره ١٣٩٢

تأثیر ترانکسامیک اسید بر ، شیردل مینا. عباسعلیزاده فاطمھمحمدعلیزاده چرندابی سکینھ،میرغفوروند مژگان، .١٢۵
سطوح ھموگلوبین و ھماتوکریت بعد از زایمان در زنان با خونریزی طبیعی: یک کارآزمایی بالینی تصادفی کنترل 

.٨-١: ٩٢دوم مرداد ، ھفتھ ۶٠، شماره ١۶. دوره ١٣٩٢مجلھ زنان، مامایی و نازایی ایران . شده
تاثیر ژل واژینال گل راعی  در جوادزاده  یوسف، فرشباف عزیزه. چرندابی سکینھ،محمدعلیزاده محمدزاده زھرا، .١٢۶

: ٩٢، ھفتھ دوم تیر ۵۶دوره شانزدھم، شماره .١٣٩٢مجلھ زنان، مامایی و نازایی ایران درمان واژینوز باکتریال.
٢٧-١٧.

، کمالی فرد مھین، ابراھیمی ممقانی مھرانگیز، اصغری جعفرآبادی محمد، امیدی اده چرندابی سکینھمحمدعلیز.١٢٧
ران بارداری و ای زنان باردار در مقابلھ با مشكالت دوھیھ بر آگاھی و رفتارھای تغذیر بستھ آموزشی تغذیتاثفاطمھ.

.٢۴٠- ٢٢٨): ٣(١٨، ١٣٩٢ارمغان دانش .مصرف مكمل ھا
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نتایج غربالگری پستان در زنان مراجعھ کننده بھ بیمارستان . محمدعلیزاده سکینھزاده سمیھ،محبی پروین، نقی.١٢٨
، ماھنامھ علمی پژوھشی دانشگاه علوم پزشکی ١٣٨٩بریز بر اساس معاینات کلینیکی و پارا کلینیکی بھبود ت

.٨٠-١٧٢): ٣(١٣٩٢،١٧کرمانشاه 

تاثیر آموزش ھمتایان بر . ، سلمانی رقیھ، ابراھیمی ممقانی مھرانگیزمحمدعلیزاده چرندابی سکینھ، صحتی فھیمھ.١٢٩
مجلھ دانشگاه علوم پزشکی مازندران. . و مصرف مکمل آھنمورد فقر آھنآموزان دختر در آگاھی و عملکرد دانش

.٢٢٣-٣٣، ١، ویژه نامھ ٢٣. شماره ١٣٩١اسفند 

، زیادی سمیھ، واقف مھربانی الناز، سلیمانی مریم. تاثیر دریافت محمدعلیزاده چرندابی سکینھھمایونی راد عزیز، .١٣٠
ال. مجلھ علوم تغذیھ و صنایع غذایی ایران. ویژه نامھ زمستان ھا در پیشگیری از عود واژینوز باکتریپروبیوتیک

.٨٢٩-٣۶. ۵. سال ھفتم، شماره ١٣٩١

، ابراھیمی ممقانی مھرانگیز، اصغری جعفرآبادی محمد، امیدی محمدعلیزاده چرندابی سکینھکمالی فرد مھین، .١٣١
. مجلھ ایرانی آموزش در علوم ای زنان باردارتاثیر یک بستھ آموزشی بر آگاھی، نگرش و رفتار تغذیھفاطمھ. 

.٩٧-۶٨۶): ٩(١٢، ١٣٩١پزشکی 

مشكالت تجربھ شده مادران طی سال اول بعد از زایمان و ارتباط آن با روحی مریم، محمدعلیزاده چرندابی سکینھ. .١٣٢
. ٣٧-٢٨): ٢٣(١۵، ١٣٩١مجلھ زنان، مامایی و نازایی ایران . ١٣٨٩نوع زایمان در شھرستان مھاباد سال 

http://www.mums.ac.ir/shares/obstetrics/gyneocology/1391/ABAN%20WEEK%201/4%2
0roohi.pdf

عملکرد رضائی نازنین، حکیمی سویل، منتظری علی، خاتمی شیوا، کریمی پرویز. محمدعلیزاده چرندابی سکینھ،.١٣٣
مجلھ زنان، . ١٣٩٠گویی کننده آن: یک مطالعھ مبتنی بر جامعھ در شھر ایالمجنسی زنان یائسھ و عوامل پیش

. ٩- ١): ٢٣(١٣٩١.١۵مامایی و نازایی ایران
http://www.mums.ac.ir/shares/obstetrics/gyneocology/1391/ABAN%20WEEK%201/1%2

0Dr%20mohammad%20alizadeh11.pdf

د مھین ، ابراھیمی ممقانی مھرانگیز ، اصغری جعفرآبادی محمد ، امیدی ، کمالی فرمحمدعلیزاده چرندابی سکینھ.١٣٤
اجتماعی با آن در - رفتارھای تغذیھ ای زنان در سھ ماھھ اول بارداری و ارتباط برخی مشخصات فردیفاطمھ. 

دوره پانزدھم، شماره .١٣٩١مجلھ زنان، مامایی و نازایی ایرانشھر کرج.درمانی- مراجعین مراکز بھداشتی 
http://www.mums.ac.ir/obstetrics/fa/contets15_18.١٨-١٠: ٩١ھجدھم، ھفتھ چھارم شھریور 

ارتباط سطح سرمی اسید فولیک صالحی پورمھر، فرشباف عزیزه. نھ،محمدعلیزاده چرندابی سکیملکوتی جمیلھ، .١٣٥
. ٣٠٣-٢٩۶سوم،شمارهوسوم،ستیبدوره–١٣٩١وریپزشکی ارومیھ. مردادوشھرمجلھ اکالمپسی.با پره

یگذاریاز جاین بر درد ناشیدوکائیر ژل لیتأثفرشباف عزیزه. ،کاظمی فریده، صیدی سیمین،نھیزاده سكیمحمدعل.١٣٦
IUDو مامایی ارومیھ. ی. دو ماھنامھ دانشکده پرستاردوسوکور کنترل شدهیتصادفینیبالییکار آزما: یکمسی

- ٨): ٣(١٠. ١٣٩١ھریور مرداد و ش
۴٢٠.http://unmf.umsu.ac.ir/browse.php?a_id=949&sid=1&slc_lang=fa

یباورھا و رفتارھا*. محمدعلیزاده چرندابی سکینھکیا پریسا،  یافشار ملیحھ،  یاور، مرقاتی خویی عفت السادات.١٣٧
مجلھ زنان، مامایی و .١٣٩٠درمانی شھرستان کرج سال -مراکز بھداشتیجنسی زنان باردار مراجعھ کننده بھ

http://www.mums.ac.ir/obstetrics/fa/Abfa159_02.١٤- ٧): ٩(١٥، ١٣٩١تیر نازایی ایران، 

مراجعھ کننده بھ مرکز آموزشی سرطانیدر بیماران امید نھ. یزاده سكیمحمدعل، راکس مادلینبالجانی اسفندیار، آ.١٣٨
٨-١): ٧۵(٢١، ١٣٩٠انشکده پرستاری و مامایی شھید بھشتیدرمانی شھید قاضی تبریز. نشریھ د

.http://www.magiran.com/magtoc.asp?mgID=1356&Number=75&Appendix=0

و عوامل مرتبط با یمسIUDیگذاریاز جایزان درد ناشیم، صیدی سیمین، کاظمی فریده. نھیزاده سكیمحمدعل.١٣٩
٥٢-٤٧): ٢١؛  (١٣٩٠بھار. مجلھ پرستاری و مامایی دانشگاه علوم پزشکی تبریز. آن
.http://nmjournal.tbzmed.ac.ir/common/files_pdf/6348.pdf

سھ تداوم استفاده از دپوپروورا و یمقارباب. ون، حسن زادهیھمایصادقنھ،یزاده سكیمحمدعلن، یفرد مھیكمال.١٤٠
مجلھ پرستاری و مامایی ١٣٨٨یجان شرقیبھداشت استان آذربایل عدم تداوم آنھا در خانھ ھایكلوفم و دالیس
٣١-٢٢): ١٨؛  (١٣٨٩انشگاه علوم پزشکی تبریز. تابستان د

http://nmjournal.tbzmed.ac.ir/common/files_pdf/6233.pdf

تاثیر رفتارھای حمایتی بر روند .، جعفری الھاممحمدعلیزاده چرندابی سکینھکمالی صدیقھ، احمدی طھران ھدی، .١۴١
.٨-١٤): ٢(١٤؛ ١٣٨٩تابستان مجلھ دانشگاه علوم پزشکی قم. لیبر در زنان نخست زا.

http://med.muq.ac.ir/uploads/111_151_49913890203.pdf
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. الگوی دیسمنوره اولیھ در دانشجویان ساکن در خوابگاھھای تبریز. *محمدعلیزاده چرندابی سکینھشعبانی مریم، .١۴٢
١۵- ٢١):١٨؛  (١٣٨٩زشکی تبریز. تابستان مجلھ پرستاری و مامایی دانشگاه علوم پ

.http://nmjournal.tbzmed.ac.ir/common/files_pdf/6221.pdf

ھا. فصلنامھ حقوق باروری در نظام سالمت ایران: دستاوردھا و چالشمحمدعلیزاده چرندابی سکینھ. حکیمی سویل، .١۴٣
.١٤٤-١٣١):١١(٣، ١٣٨٨حقوق پزشکی. زمستان 

الگوی مصرف اسیدفولیک در فرشباف عزیزه. محمدعلیزاده چرندابی سکینھ، صالحی پورمھر، ملکوتی جمیلھ، .١۴۴
مجلھ پرستاری و .١٣٨٨ھ کننده بھ مراکز آموزشی درمانی الزھرا تبریز، اکالمپسی مراجعزنان باردار مبتال بھ پره

٣٨-٤٧): ١٦؛  (١٣٨٨مامایی دانشگاه علوم پزشکی تبریز. زمستان 
http://nmjournal.tbzmed.ac.ir/common/files_pdf/6154.pdf

. محمدعلیزاده چرندابی سکینھپور محمد، باباپور جلیل، ازی آسیھ، صحتی فھیمھ، مظلومی عبدالصمد، ادیبنم.١۴۵
پوشش مراکز یس و تریکومونیازیس در زنان تحتزھای بالینی عفونت کاندیدیاشیوع، عوامل خطرساز و یافتھ
-١٩): ٣(١؛ ١٣٨٥. مجلھ پرستاری و مامایی دانشگاه علوم پزشکی تبریز ١٣٨٣منتخب بھداشتی درمانی تبریز 

٢٧http://nmjournal.tbzmed.ac.ir/checkedeh_fa.aspx?checkedeh=6021

باغی قرهمصطفیسیاھی محمدرضاآذر عباس، عباسعلیزاده فاطمھ، دل، محمدعلیزاده چرندابی سکینھمی سویل، حکی.١۴۶
-١٩): ١٩(٥؛ ١٣٨۵. فصلنامھ گیاھان داروییاثر احتمالی دانھ شنبلیلھ بر گرگرفتگی زنان یائسھبررسی پروین. 

٢٧http://jmp.jo.research.ac.ir/Forms/html.aspx?arid=36336

بررسی سرانجام حاملگی در موارد آغشتگی مایع محمدعلیزاده سكینھ. محمدی نفیسھ، ستارزاده نیلوفر، ملک.١۴٧
. مجلھ علمی سازمان ١٣٨١آمنیوتیک بھ مکونیوم در مراکز آموزشی درمانی دانشگاه علوم پزشکی تبریز در سال 

-١٥٨): ٢(٢٤. ١٣٨٥نظام پزشکی جمھوری اسالمی ایران
١٥١.http://applications.emro.who.int/imemrf/J_Med_Counc_Iran_2006_24_2_151.pdf

نیدوكائیلرژلیتاثن. ی، كوشاور حسنھیزاده سكیمحمدعل،قھیخامنھ صدیفرزانھ، صادقیظاھرزھرا،آذریفرد.١٤٨
. ١٣٨٥لیاردبیپزشكعلومدانشگاهیپژوھشیعلم. مجلھمانیزاازبعددورهدریوتومیزیاپمیترموبردرد2%

.٦٦تا۶١صفحاتاول،شمارهم،تدورھش

http://www.sid.ir/fa/VEWSSID/J_pdf/62913851910.pdf

کاربرد مقیاس شدت عالیم ، شغلی علیرضا. محمدعلیزاده چرندابی سکینھکمالی صدیقھ، قریشی زاده سیدمحمدعلی، .١٤٩
. مجلھ پرستاری و دیک و احتقانی بھ روشھای رفتار درمانیقاعدگی در بررسی پاسخ افتراقی دیسمنوره اسپاسمو

انگلیسی.٧، ٤٤- ٤٠): ١(١؛ ١٣٨٥مامایی دانشگاه علوم پزشکی تبریز 
١۵٠.http://nmjournal.tbzmed.ac.ir/common/files_pdf/6370.pdf

نحوه عملکرد کارکنان و دانشجویان در زمینھ کوشاور حسین، فرھادی ناھید.محمدعلیزاده سکینھ،صحتی فھیمھ،.١٥١
پزشکی و خدمات بھداشتی درمانی . مجلھ پزشکی دانشکاه علوم پیشگیری از تماس با مایعات بیولوژیک بدن زنان

١٣، ٦٦-٦١): ٤(٢٧؛ ١٣٨٤یز تبر
http://www.sid.ir/fa/VEWSSID/J_pdf/58613840411.pdfانگلیسی.

عالئم اختالل کمبود توجھ و بیش ، عالئی واحد، فخاری علی، اسداللھی ملیحھ. محمدعلیزاده سکینھمرادی آذر، .١٥٢
): ۵٧(١٢. ١٣٨۴. دانشور پزشکی فعالی کودکان زیر سن مدرسھ بر اساس گزارش والدین و مربیان در مھدکودکھا

http://www.sid.ir/fa/VEWSSID/J_pdf/57213845707.pdfانگلیسی.٧، ۵۴-۴٧

با برخی Cu-T380Aارتباط میزان تداوم آی یو دی ، ایوان بقا ریحانھ. محمدعلیزاده سکینھجنابی انسیھ، .١۵٣
۵؛ ١٣٨۴. مجلھ پژوھش در علوم بھداشتی مشخصات فردی استفاده کنندگان در مراکز بھداشتی درمانی شھر تبریز

انگلیسی.٨، ۴۴-۴٠): ١(
، مھدوی رضا، قائم مقامی سیدجمال. مقایسھ میزان مصرف مواد غذایی محمدعلیزاده چرندابی سکینھقابل محبوبھ، .١۵۴

زنان باردار مبتال بھ پره اکالمپسی با افراد سالم حاملھ. سید اسکوربیک داخل گلبول سفید در و اCحاوی ویتامین 
.٧٢-٦٥): ٢(٨؛ ١٣٨٤مجلھ زنان مامایی و نازایی ایران 

. فصلنامھ پرستاری ایرانروز بعد از زایمان٤٥سالمتی مادران طی مشکالتمحمدعلیزاده سکینھ. روحی مریم، .١۵۵
. ١٥٢-١٤٥):٤٢و ٤١(٨. ١٣٨٤

http://ijn.tums.ac.ir/browse.php?a_id=29&slc_lang=fa&sid=1&ftxt=1
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-روانیویژگیھایبینارتباطبررسی، فخاری علی، اسداللھی ملیحھ. محمدعلیزاده سکینھآذر، مرادی عالئی واحد،.١۵۶
6. ١٣٨٣روانىداشتبھاصولفصلنامھ. کودکانفعالییشبوتوجھکمبوداختاللو بروزعالیمخانوادهاجتماعی

)١٨-١٣): ٢٢، ٢١.http://ensani.ir/fa/content/27981/default.aspx

-، سیاھی محمدرضا، بامداد مقدم رقیھ، عباسعلیزاده فاطمھ، مصطفیمحمدعلیزاده چرندابی سکینھحکیمی سویل، .١۵٧
. ھای زودرس یائسگینبلیلھ بر نشانھاثر دانھ شآذر عباس. باغی پروین، بابایی حسین، بامداد مقدم صدیقھ، دلقره

.٩٠-٨٣: ٢؛ ١٣٨٣علوم دارویی: مجلھ دانشکده داروسازی دانشگاه علوم پزشکی تبریز 

-Cuاستفاده از آی یو دی میزان تداوم و دالیل عدم تداوم، ایوان بقا ریحانھ. محمدعلیزاده سکینھجنابی انسیھ، .١۵٨
T380A۵۵): ١(٩؛ ١٣٨٣. مجلھ علمی دانشگاه علوم پزشکی کردستان در مراکز بھداشتی درمانی شھر تبریز -

http://www.sid.ir/fa/VEWSSID/J_pdf/66713833308.pdfانگلیسی.۶٧، ۶٠

مقایسھ وضعیت تغذیھ در زنان مبتال بھ پره اکالمپسی با ، مھدوی رضا. محمدعلیزاده چرندابی سکینھل محبوبھ، قاب.١۵٩
٩٤، ٨- ١): ١٦، ١٥(٥؛ ١٣٨٢مشھد ییو مامایدانشكده پرستاریپژوھش-یعلم. زنان دارای فشارخون طبیعی

http://www.magiran.com/view.asp?Type=pdf&ID=306576&l=faانگلیسی.

تاثیر فنون آرامسازی بر قاعدگی دردناک . محمدعلیزاده چرندابی سکینھ، کمالی صدیقھ، قریشی زاده سیدمحمدعلی.١۶٠
. مجلھ پزشکی دانشگاه علوم پزشکی و ١٣٧٨-٧٩،اولیھ در دانشجویان دختر خوابگاھی دانشگاه علوم پزشکی تبریز

انگلیسی.١٠، ٦٨-٦٣: ٥٦؛ شماره ١٣٨١ریزخدمات بھداشتی درمانی تب
http://www.sid.ir/Fa/VEWSSID/J_pdf/58613815610.pdf

در . بررسی آگاھی مادران اول زا در زمینھ ی مراقبت از نوزادمحمدعلیزاده چرندابی سکینھمیرغفوروند مژگان، .١٦١
. مجلھ علمی دانشگاه علوم پزشکی ١٣٧٨روزھای اول پس از زایمان در مرکز آموزشی درمانی الزھرا، تبریز،

.٢٤٢- ٢٣٤): ٤(١١؛١٣٧٩ارومیھ 

تاثیر تحصیالت مادر بر روی الگوھای باروری و شیردھی مجلھ .محمدعلیزاده چرندابی سکینھبیالن نعمت، .١٦٢
انگلیسی.٤، ٤٨- ٣٥): ٢٨(٢٩، ١٣٧٤بھداشتی درمانی تبریز پزشکی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات

تالیف کتب
1 Ziyadi S, Homayouni A, Mohammad-Alizadeh-Charandabi S, Bastani P. Chapter 49 -

Probiotics and Usage in Bacterial Vaginosis A2 - Watson, Ronald Ross. In: Preedy VR,
editor. Probiotics, Prebiotics, and Synbiotics: Academic Press; 2016. p. 655-9.

2 Ziyadi S, Bastani P, Homayouni A, Mohammad-Alizadeh-Charandabi S, Mallah F.
Chapter 63 - Probiotics and Usage in Urinary Tract Infection A2 - Watson, Ronald Ross. In:
Preedy VR, editor. Probiotics, Prebiotics, and Synbiotics: Academic Press; 2016. p. 827-30.

ترجمھ کتب ومقاالت

دھندگان خدمات بھداشتی م خانواده: كتاب راھنمای جھانی برای ارائھیو ھمکاران. تنظمحمدعلیزاده چرندابیسکینھ.١
سازمان بھداشت جھانی ٢٠٠٨

. دسترسی بھ مراقبتھای کیفی در تنظیم خانوادهسازیبھینھ، مھین برادران رضایی.محمدعلیزاده چرندابیسکینھ.٢
مورد تایید نھایی شورای تالیف و ترجمھ دانشگاه علوم ؛١٣٧٨دانشگاه علوم پزشکی تبریز. پژوھشیمعاونت 

۶/١١/٧٧مورخ ۵٨٢٨/۴/۵پزشکی تبریز مطابق نامھ شماره  
بھداشت کنترل باروری در زنان مبتال بھ بیماری. چاپ شده در مجلھ. روشھایمحمدعلیزاده چرندابیسکینھ .٣

IPPF Medical Bulletin1995, 29(2)): ترجمھ از ۵(٢؛١٣٧۶خانواده. بھار 

سال. چاپ شده در مجلھ بھداشت خانواده. ٣۵کنترل باروری در زنان باالی روشھای.محمدعلیزاده چرندابیسکینھ.۴
IPPF Medical Bulletin):  ترجمھ از ٨(٢؛ ١٣٧۶زمستان  1997, 31(2)

International Congresses in other countries

1. Mohammad-Alizadeh S, Wahlström R. Vahidi R, Johansson A. Unmet needs in family
planning and marital counseling: A qualitative study at primary public health facilities in an
urban area of Iran. 2nd international conference on reproductive health management-
emphasis on family planning. 6-8 May 2008. Bali, Indonesia.
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2. Mohammad-Alizadeh S, Wahlström R, Vahidi R, Nikniaz A, Marions L, Johansson A.
Barriers to high quality reproductive health services in an urban area of Iran: Views from the
primary care provides. The 13th annual Qualitative Health Research Conference 2007
“Human Understanding and Science” June 20-23 2007, College of Nursing Science, Ewha
Womans University, Seoul, Korea.

3. Mohammad-Alizadeh S, Marions L, Vahidi R, Nikniaz A, Wahlström R. Peer education
improved knowledge about family planning among health care providers in Tabriz, Iran - a
quasi-experimental study. RHL 10, WHO, Khon kaen, Thailand, 27-29 April 2007.

4. Mogaddasian S, Attari MR, Mohammad Alizadeh S. Knowledge, Attitude and Perception
of prisoners towards AIDS, and HIV infection: A pilot study in the Tabriz Prison, Iran,
2001, 14th International AIDS conference, Barcelona 2002.

5. Mohammad Alizadeh Charandabi S, Baradaran Rezaie M, Rangi. A. Depot Medroxy-
progesrerone Acetate: Patterns of Use and Reasons for Discontinuation, Fourth International
Research Conference, Japan Academy of Nursing Science, 2001.

6. Baradaran Rezaie M, Mohammad Alizadeh Charandabi S, Peire H. The quality of
prenatal care in Ahar health centers, 1998, Fourth International Research Conference, Japan
Academy of Nursing Science, 2001.

7. Baradaran Rezaie M, Mohammad Alizadeh Charandabi S, Saydi S. Teacher’s practice
regarding cervical cancer screening, UICC familial cancer project & international oncology
conference, Beijing, china, 2001.

8. Baradaran Rezaie M, Saydi S, Mohammad Alizadeh Charandabi S. Effects of two
educational methods on Teachers' knowledge, attitude and practice of teachers regarding
prevention of cervical cancer,  Cosa 2000 scientific meeting of the clinical oncological
society of Australia, Cosa, Adelaide –Australia, 29 Nov-1 Dec 2000.

9. Mohammad Alizadeh Charandabi S, Baradaran Rezaie M. Practice Concerning Breast
Cancer in Iran, Fourth Laura International Breast Cancer Conference, Laura, Australia,
2000.

داخل کشورالمللی ملی یا بینھا و سمینارھای کنگره
10. Mohammad Alizadeh Charandabi S, Mirghafourvand M, Rahmani A, Seidi S, Safari E,

Mahini M, Saghi S*. Effect of a computer-based education on knowledge and performance
of adolescent girls regarding puberty hygiene: a cluster randomized controlled trial. 6th
National Congress IRHRC Reproductive and Infertility Updates. IRHRC & Shahid Beheshti
University of Medical Scences. Tehran 8 - 10 Jan 2014.

11. Mohammad-Alizadeh-Charandabi S, Homayouni A, Ziyadi S*, Abbasalizadeh S,
Majnooni A. Augmentation of antimicrobial metronidazole therapy of bacterial vaginosis
with probiotic yoghurt Lactobacillus acidophilus and Bifidobacterium bifidum: A
randomized double-blind placebo controlled trial. 6th National Congress IRHRC
Reproductive and Infertility Updates. IRHRC & Shahid Beheshti University of Medical
Scences. Tehran 8 - 10 Jan 2014.

12. Mohebbi Kian E, Mohammad-Alizadeh-Charandabi S, Bekhradi R. Efficacy of fennel on
menstruation of women using Depo-Provera: A randomized placebo-controlled clinical trial.
6th National Congress IRHRC Reproductive and Infertility Updates. IRHRC & Shahid
Beheshti University of Medical Scences. Tehran 8 - 10 Jan 2014.

13. Mohammad-Alizadeh Charandabi S, Mirghafourvand M, Javadzadeh Y, Salimeh
Nezamivand-Chegini S*. The effect of combination of calcium and magnesium on primary
dysmenorrhea in dormitories’ students: a randomized controlled trial. 6th National Congress
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IRHRC Reproductive and Infertility Updates. IRHRC & Shahid Beheshti University of
Medical Scences. Tehran, 8 - 10 Jan 2014. p: 305. تازه ھای علمی -کنگره بھداشت باروری و ناباروری 
باروری و ناباروری دانشگاه علوم پزشکی شھید بھشتیباروری و ناباروری ایران و انجمن  تھران-ایران

14. Hassanpour- Siahestalkhi A, Bani S, Hassanpour SH, M. Alizadeh Charandabi S,
Mirghafourvand M, Javadzadeh U. Comparison of two iron supplementation methods on
Hemoglobin level in female students of Tabriz University of Medical Sciences: A double
blind Randomized clinical trial. 3rd national congress of heamatology. 19-21 Nov 2013.

15. Mirghafourvand Mojgan, Mohammad-Alizadeh Sakineh, Shirdel M. Yhe effect of
Intravenous tranexamic acid on measured blood loss after vaginal delivery. International
Congrss of Women's Health Promotion, Urmia University of Medical Sciences, 11-13 Sep
2013 (Printable).

16. Mirghafourvand Mojgan, Mohammad-Alizadeh Sakineh, Tavanazad Nikta, Karkhaneh
Mahsa. Socio–demographic predictors of nutrition behavior of girl adolescents in Sanandaj
2012. International Congrss of Women's Health Promotion, Urmia University of Medical
Sciences, 11-13 Sep 2013 (Poster).

17. Mohammad-Alizadeh Sakineh, Mirghafourvand Mojgan, Asghari M, Tavanazad Nikta,
Karkhaneh Mahsa. Socio-demographic predictors of sexual function in women of
reproductive age, Tabriz 2013. International Congrss of Women's Health Promotion, Urmia
University of Medical Sciences, 11-13 Sep 2013 (Lecture).

18. Mohammad-Alizadeh Sakineh, Mohammadzadeh Z, Farshbaf A, Javadzadeh Y. The
Effect of hypericum perferatuml vaginal gel on Amsel criteria in patients with vaginosis
bacterial. International Congrss of Women's Health Promotion, Urmia University of
Medical Sciences, 11-13 Sep 2013 (Poster).

19. Mohammad-Alizadeh Sakineh, Mirghafourvand Mojgan, Javadzadeh Usef, Nezamivand
Salimeh. Effect calcium supplementation on primary dysmenorrheal arandomized
controlled trial. International Congrss of Women's Health Promotion, Urmia University of
Medical Sciences, 11-13 Sep 2013 (Poster).

20. Hassanpour siahestalkhi Ayemeh, Hassanpour Shirin, Bani Sohiela,Mohammad-Alizadeh
Sakineh, Mirghafourvand Mojgan, Javadzadeh Usouf. Comparison of two iron
supplementation methods on Mood in female students of Tabriz. International Congrss of
Women's Health Promotion, Urmia University of Medical Sciences, 11-13 Sep 2013
(Poster).

ش بر عالئم زودرس یائسگی: وسمیھ بیاتی پایان. تاثیر بلک کوھ، محمدعلیزاده سکینھ،مھناز شھنازی،ژیال نھایی.٢١
(سخنرانی).١٣٩٢المللی زنان و مامایی ایران، تھران، مھر دھمین کنگره بین. یک کار ازمایی بالینی تصادفی شده

تاثیر ژل واژینال گل راعی بر واژینوز جواد زاده یوسف. محمدزاده زھرا ، فرشباف عزیزه ، محمدعلیزاده سکینھ،.٢٢
(سخنرانی).١٣٩٢المللی زنان و مامایی ایران، تھران، مھر دھمین کنگره بین.باکتریال

تاثیر دریافت ماست ھمایونی راد عزیز، زیادی سمیھ، مژنونی آراز، عباسعلیزاده شمسی. محمدعلیزاده سکینھ،.٢٣
المللی زنان و مامایی ایران، تھران، مھر دھمین کنگره بین. کوتاه مدت واژینوز باکتریالحاوی الکتوباسیل در درمان 

(سخنرانی).١٣٩٢
عملکرد جنسی در زنان یائسھ و حکیمی سویل، منتظری علی، خاتمی شیوا. محمدعلیزاده سکینھ،رضایی نازنین، .٢۴

(سخنرانی).١٣٩٢ان و مامایی ایران، تھران، مھر المللی زندھمین کنگره بین. ارتباط آن با مشکالت دوران یائسگی
وضعیتھای نزدیکی جنسی قبل و پس از آموزش مرقایی خویی عفت السادات. محمدعلیزاده سکینھ،افشار ملیحھ، .٢۵

المللی زنان و مامایی ایران، تھران، مھر دھمین کنگره بین. جنسی در بارداری: یک کار آزمایی تصادفی کنترل شده
رانی).(سخن١٣٩٢

26. Mohammad-Alizadeh Sakineh, Mirghafourvand Mojgan, Javadzadeh Y, Nezamivand-
chegini Salimeh. The effect of combination of calcium and magnesium on menstrual
symptoms in women with dysmenorrheal: a randomized controlled trial, The 10th
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International Congress of Obstetrics and Gynecology, Tehran-Iran, 26-29 Sep 2013. p:
170.

27. Mohammad-Alizadeh Charandabi S, Mirghafourvand M, Nezamivand-Chegini S.
Effectiveness of calcium on severity of menstrual symptoms: A randomized controlled
trial, 13th international Congress of obstetrics and gynecology, 17-20 Dec 2012. p: 582-4.

28. Mohammad-Alizadeh Charandabi S, Mirghafourvand M, Nezamivand-Chegini S. The
effect of combination of calcium and magnesium on amount of menstrual bleeding in
women with dysmenorrhea: a randomized controlled trial, 19th National Congress on
Infertility and Reproduction, IJRM. 11(5), May 2013. P: 106-7.

29. Mohammad-Alizadeh Charandabi S, Mirghafourvand M, Javadzadeh Y, Nezamivand-
Chegini S. Effect of calcium supplementation on primary dysmenorrhea: a randomized
controlled trial, International Congress on Women's Health Promotion, Urmia-Iran, 11-13
Sep 2013. p: 26.

ابراھیمی ممقانی مھرانگیز. تاثیر آموزش ھمتایان بر بسامد محمدعلیزاده سکینھ،سلمانی رقیھ، صحتی شفایی فھیمھ، .٣٠
مصرف ھفتگی مواد غذایی حاوی آھن و آگاھی در مورد فقر آھن در دانش آموزان دختر مقطع سوم راھنمایی شھر 

).پوستر(١٣٩٢ان، مھر المللی زنان و مامایی ایران، تھردھمین کنگره بین. تبریز

اثر ترانکسامیک اسید وریدی بر میزان . عباسعلیزاده فاطمھ، شیردل مینامحمدعلیزاده سکینھ،میر غفوروند مژگان،.٣١
المللی زنان و مامایی ایران، تھران، مھر دھمین کنگره بین. حجم خون دفع شده محاسبھ شده بعد از زایمان واژینال

).پوستر(١٣٩٢

تاثیر مصرف کلسیم بر وند چگینی سلیمھ. میرغفوروند مژگان، جوادزاده یوسف، نظامیسکینھ،محمدعلیزاده.٣٢
المللی زنان و مامایی دھمین کنگره بین. میزان و طول مدت خونریزی قاعدگی در افراد مبتال بھ دیسمنوره اولیھ

,Mohammad-Alizadeh Charandabi S, Mirghafourvand M).پوستر(١٣٩٢ایران، تھران، مھر 
Javadzadeh Y, Nezamivand-Chegini S. The effect of calcium on amount and duration of
menstrual bleeding in women with dysmenorrhea: a randomized controlled trial, The 10th
International Congress of Obstetrics and Gynecology, Tehran-Iran, 26-29 Sep 2013. p:216.

میرغفوروند مژگان، جواد زاده محمدعلیزاده سکینھ،حسن پور سیاه اسطلخی ائمھ، بانی سھیال، حسن پور شیرین، .٣٣
. مقایسھ دو روش تجویز مکمل آھن بر میزان خونریزی قاعدگی در دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی تبریز.یوسف

).پوستر(١٣٩٢المللی زنان و مامایی ایران، تھران، مھر دھمین کنگره بین

اثر بخشی مھرانگیز ابراھیمی، محمد اصغری جعفر آبادی.محمدعلیزاده سکینھ،امیدی فاطمھ، کمالی فرد مھین، .٣۴
بستھ آموزش بر آگاھی و رفتارھای تغذیھ ای زنان باردار در مقابلھ با مشکالت دوران بارداری و مصرف مکملھا 

١٣٩٢المللی زنان و مامایی ایران، تھران، مھر کنگره بیندھمیندر بارداری: کار آزمایی تصادفی کنترل شده. 
).پوستر(

پورخیز ایمان. ارزیابی اختالالت ژنتیکی در ایران و راھکارھایی جھت کاھش محمدعلیزاده سکینھ،پورخیز زھرا، .٣۵
.١٣٩٢بھشت اردی١۵پیشوا، -این اختالالت در موالید جدید. دانشکده کشاورزی دانشگاه آزاد اسالمی واحد ورامین

36. Mohammadalizadeh S, Rezaei N, Hakimi Sevil, Montazeri A. Correlation between sexual
function and quality of life in postmenopausal women: a population based study. 19th

national congress on infertility and reproduction, Tehran. 22-24 May 2013.

37. Mohammad-Alizadeh S, Mirghafourvand M, Abasalizadeh F, Shirdel M. The effect of
intravenous Tranexamic acid on hemoglobin and hematocrit levels after vaginal delivery.
19th national congress on infertility and reproduction, Tehran. 22-24 May 2013.

38. Mohammad-Alizadeh S, Mirghafourvand M, Nezamivand S. The effect of combination of
calcium and magnesium on amount of menstrual bleeding in women with dysmenorrhea: a
randomized controlled trial.19th national congress on infertility and reproduction, Tehran.
22-24 May 2013.

39. Omidi F, Kamalifard M, Mohammad-Alizadeh S, Ebrahimi M, Asghari M. The effect of
an educational package on nutritional knowledge and dietry food intake of pregnant
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women: a randomized controlled trial. 19th national congress on infertility and
reproduction, Tehran. 22-24 May 2013.

در ارزیابی دروس بالینی دانشجویان OSCEاستفاده از میرغفوروند مژگان. محمدعلیزاده سکینھ،عفتی، محمدی ا،.۴٠
(پوستر). ١٣٩٢اردیبھشت ١۴. دومین جشنواره دانشجویی شھید مطھری. دانشگاه علوم پزشکی تبریز. مامایی

ر اساس روش ببالینی دانشجویان مامایی ارزیابی میرغفوروند مژگان.محمدعلیزاده سکینھ،عفتی، محمدی ا،.۴١
. ١٣٩٢اردیبھشت ١۴دومین جشنواره دانشجویی شھید مطھری. دانشگاه علوم پزشکی تبریز. درجھ.٣۶٠ارزیابی 
(پوستر)

42. Mirghafourvand M, Mohammad-Alizadeh S, Abasalizadeh F, Shirdel M. The effect of
intravenous tranexamic acid on the duration of the third stage of labor. The National
Conference ofMaternal Health. 12-13 April 2013. Qazvin.

بایاتپیان س. تاثیر بلک کوھوش بر عالئم زودرس یائسگی: یک کارآزمایی محمدعلیزاده س،شھنازی م، نھایی ژ، .٤٣
٨-٦ات بھداشت باروری و ناباروری "منوپوز و آندروپوز". بالینی تصادفی. پنجمین کنگره بین المللی مرکز تحقیق

. (سخنران)١٣٩١دی 
بایاتپیان س. تاثیر بلک کوھوش بر عالئم وازوموتور در زنان یائسھ: یک محمدعلیزاده س،شھنازی م، نھایی ژ، .٤٤

ی "منوپوز و کارآزمایی بالینی تصادفی. پنجمین کنگره بین المللی مرکز تحقیقات بھداشت باروری و نابارور
. (سخنران)١٣٩١دی ٨-٦آندروپوز". 

ارتباط عملکرد ، حکیمی سویل، منتظری علی، خاتمی شیوا، کریمی پرویز.محمدعلیزاده سکینھرضایی نازنین، .٤٥
پنجمین کنگره بین المللی مرکز تحقیقات بھداشت . ١٣٩٠ایالم -جنسی با کیفیت زندگی در ھمسران زنان یائسھ

. (سخنران)١٣٩١دی ٨-٦"منوپوز و آندروپوز". باروری و ناباروری
46. Rezaei N, Mohammadalizadeh S, Hakimi Sevil , Montazeri A, Nourollahi J. Relationship

between Sexual Function in Postmenopausal Women and their Spouses' Sexual
Dysfunction. The first International Congress of Menopause and Andropause. Ahwaz
University of Medical Sciences. 25-28 Feb 2013.

47. Rezaei N, Mohammadalizadeh S, Hakimi Sevil , Montazeri A, Nourollahi J. Relationship
between Sexual Function and Sleep Disorder among Postmenopausal Women in the City of
Ilam, Iran. The first International Congress of Menopause and Andropause. Ahwaz
University of Medical Sciences. 25-28 Feb 2013.

48. Rezaei N, Mohammadalizadeh S, Hakimi Sevil , Montazeri A, Nourollahi J. Andropause
among Postmenopausal Women's Spouses and the Prognostic Factors of Low-Quality Life.
The first International Congress of Menopause and Andropause. Ahwaz University of
Medical Sciences. 25-28 Feb 2013.

49. Baheiraie A, Mirgafourvand M, Mohammadi E, Mohammad-Alizadeh S. Factors
effecting health promoting behavior: the experience of Iranian women of reproductive
age.13th congress of Gynecology & Obestetrics. Tehran University of Medical Sciences.
17-20 Dec 2012.

50. Afshar M, Mohammad-Alizadeh S. Merghatie Khoie E, Yavarikia P. The impact of an
educational package on pregnant women’s concerns in the field of sex: a randomized
controlled trial. 13th congress of Gynecology & Obestetrics. Tehran University of Medical
Sciences. 17-20 Dec 2012.

51. Mirgafourvand M, Mohammad-Alizadeh S, Abbasalizadeh F, Shirdel M. The effect of
intravenous tranexamic acid on the duration of the third stage of labor13th congress of
Gynecology & Obestetrics. Tehran University of Medical Sciences. 17-20 Dec 2012.

، ابراھیمی مھرانگیز. تاثیر آموزش ھمتایان بر آگاھی و ، محمد علیزاده چرندابی سکینھسلمانی رقیھ، صحتی فھیمھ.۵٢
. ١٣٩٠آموزان دختر مقطع سوم راھنمایی شھر تبریز در مورد فقر آھن و مکمل مصرف آھن در سال عملکرد دانش

.١٣٩١مھر ٢٨-٢٧شکی تبریز اولین ھمایش ممیزی بالینی و ارتقای کیفیت. دانشگاه علوم پز
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53. Mohammad-Alizadeh S. Women health in older age: Emphasis on reproductive health.
15th Tabriz International Medical Sciences Congrss, 22-24 Agust 2012 (Key lecturer)

54. Afshar M, Mohammad-Alizadeh S. Merghatie Khoie E, Yavarikia P. Sexual belief and
behavior of pregnant women attending at public health centers in Karaj. 15th Tabriz
International Medical Sciences Congrss, 22-24 August 2012 (Poster)

جویان و . مصرف گیاھان دارویی جھت تسکین دیسمنوره اولیھ در بین دانشمحمدعلیزاده سکینھیوسفی راد خ، .۵۵
. ١٣٩١مھر ۶- ۵عوامل مرتبط با آن. ھمایش ملی فراورده ھای طبیعی و گیاھان دارویی، بجنورد. 

مرقاتی خویی ع، یاوری کیا پ. اثربخشی بستھ آموزش جنسی بر باور و رفتار ، محمدعلیزاده سکینھافشار ملیحھ،.۵۶
٩-٧خانواده. دانشگاه علوم پزشکی تھران. ھمایش سالمت جنسی زنان باردار: یک کارآزمایی تصادفی کنترل شده. 

.١٣٩١خرداد 

ای آگاھی و رفتار تغذیھ.امیدی فاطمھ، ابراھیمی مھرانگیز، اصغری محمد، محمدعلیزاده سکینھکمالی فرد مھین، .۵٧
ھمایش سالمت خانواده. دانشگاه علوم پزشکی زنان باردار مراجعھ کننده بھ مراکز بھداشتی درمانی شھر کرج. 

.(سخنرانی)١٣٩١خرداد ٩-٧تھران.

58. Mohammad-Alizadeh S, Rezaei Nazanin, Hakimi Sevil, Montazeri Ali, Khatami Shiva,
Karimi Parviz. The predictor factors of low quality of life among postmenopausal women:
a community based study in the city of Ilam, The first international conference on women’s
health. Shiraz University of Medical Sciences, 14-15 June 2012.

59. Kamalifard M, Mohammad-Alizadeh S, Ebrahimi M, Asghari M, Omidi F. Theeffect of
an educational package on nutritional knowledge, beliefs and behavior of pregnant women:
a randomized controlled trial. The first international conference on women’s health. Shiraz
University of Medical Sciences, 14-15 June 2012.

60. Mohammad-Alizadeh S, Rezaei Nazanin, Hakimi Sevil, Montazeri Ali, Khatami Shiva,
Karimi Parviz. Sexual function of 50-69 year old men: a population-based study. 14th

Congress of Iranian Urological Association & 6th Urology Nursing Congress. 10-13 May
2012.

عوامل پیشگویی ، رضایی نازنین، حکیمی سویل، منتظری علی، خاتمی شیوا، کریمی پرویز.محمدعلیزاده سکینھ.۶١
ای مبتنی بر جامعھ در ایران. کنگره پژوھشی دانشجویان علوم کرد جنسی پایین در زنان یائسھ: مطالعھکننده عمل

.١٣٩١خرداد ۴و ٣پزشکی شبکھ ھمکار تھران، 

. آگاھی و عملکرد زنان در باره پاپ اسمیر در مراجعھ کنندگان بھ یک محمدعلیزاده سکینھرضایی صدیقھ،.۶٢
.١٣٩١خرداد ۴و ٣ره پژوھشی دانشجویان علوم پزشکی شبکھ ھمکار تھران، کنگبیمارستان دولتی در رشت. 

63. Mohammad-Alizadeh S, Rezaei Nazanin, Hakimi Sevil, Montazeri Ali, Khatami Shiva,
Karimi Parviz. Sexual function of 50-69 year old men: a population-based study. 14th

Congress of Iranian Urological Association & 6th Urology Nursing Congress, Tehran 10-13
May 2012.

64. Baheiraie A, Mirgafourvand M, Mohammadi E, Mohammad-Alizadeh S, Nedjat S.
Strategies for improving women health promoting behaviurs. 18th national and 3rd
international congress of reproductive medicine. Tabriz University of Medical Sciences,
18-20 April 2012.

65. Kamalifard M, Mohammad-Alizadeh-Charandabi S, Sadagiani, Montazeri A,
Dehganpour E. Health-related Quality of life and its predictive factors in infertile women
(oral). 18th national and 3rd international congress of reproductive medicine. Tabriz
University of Medical Sciences, 18-20 April 2012.

66. Afshar M, Alizade-Charandabi S, Khoei E, Yavarikya P.  Effect of a sex educational
package on sexual function in pregnant women: a multicenter randomized controlled trial
(oral).18th national and 3rd international congress of reproductive medicine. Tabriz
University of Medical Sciences, 18-20 April 2012.
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میزان ارتباط کیفیت زندگی ، حکیمی سویل، منتظری علی، کریمی پرویز. محمدعلیزاده سکینھرضایی نازنین، .۶٧
(پوستر).١٣٩٠اسفند ١٩-١٧زنان یائسھ و ھمسرانشان. کنگره پژوھشی دانشجویان علوم پزشکی غرب کشور، 

اط برخی مشخصات فردی اجتماعی با ارتب. مصباح علیرضامحمد علیزاده سکینھ،فرد مھین، کمالی، رضایی صدیقھ.۶٨
انجام پاپ اسمیر در زنان مراجعھ کننده بھ مراکز آموزشی درمانی الزھرای رشت. ھمایش کشوری مراقبت و 

.١٣٩٠اسفند ٤و ٣سالمت، دانشگاه علوم پزشکی گیالن، 

و عملکرد زنان باردار آگاھی ابراھیمی ممقانی مھرانگیز. محمد علیزاده سکینھ،فرد مھین،کمالی، فاطمھامیدی.٦٩
، ھمایش ١٣٩٠مراجعھ کننده بھ مراکز بھداشتی درمانی شھر کرج در زمینھ مصرف مکمل مادر در دوران بارداری

.١٣٩٠اسفند ٤-٣کشوری مراقبت و سالمت، 

، رضایی نازنین، حکیمی سویل، منتظری علی، خاتمی شیوا، کریمی پرویز. عملکرد جنسی در محمدعلیزاده سکینھ.٧٠
.١٣٩٠سالھ ساکن شھر ایالم. نخستین ھمایش ملی عملکرد جنسی در مردان. اسفند ٦٩-٥٠ان مرد

سالھ ساکن ٦٩- ٥٠، رضایی نازنین، حکیمی سویل، منتظری علی. کیفیت زندگی در مردان محمدعلیزاده سکینھ.٧١
.١٣٩٠شھر ایالم. نخستین ھمایش ملی سالمت مردان. اول اسفند 

، ملکوتی جمیلھ.تأثیر مشاوره تلفنی بر تغذیھ انحصاری با شیر مادر در طی یزاده سکینھمحمد علشکرانیان نفیسھ ، .٧٢
دوره نفاس: یک کارآزمایی بالینی تصادفی کنترل شده. دومین کنگره بین المللی و چھارمین کنگره ملی بارداری

.١٣٩٠بھمن ٢٨الی ٢٥ایمن، دانشگاه علوم پزشکی شھید بھشتی. 

، ملکوتی جمیلھ. شیوع افسردگی پس از زایمان و ارتباط آن با برخی عوامل حمد علیزاده سکینھمشکرانیان نفیسھ ، .٧٣
ایمن، دانشگاه علوم پزشکی شھید بھشتی. فردی و اجتماعی. دومین کنگره بین المللی و چھارمین کنگره ملی بارداری

.١٣٩٠بھمن ٢٨الی ٢٥

اثر پاک کردن سرویکس با پنبھ استریل بر . رضایی صدیقھ، ضامصباح علیرمحمد علیزاده سکینھ،فرد مھین،کمالی.٧۴
دی ماه ٢آذر تا ٣٠کیفیت نتیجھ پاپ اسمیر. چھارمین کنگره آزمایشگاه و بالین. دانشگاه علوم پزشکی شھید بھشتی، 

١٣٩٠.

ی در زنان روابط بین فرد.نجات سحرناز، محمدعلیزاده سکینھمیرغفوروند مژگان، محمدی عیسی، بحیرایی اعظم، .٧۵
دانشگاه علوم دومین ھمایش سراسری ارتقای سالمت و چالشھا. .سنین باروری و مولفھ ھای جمعیتی اجتماعی آن

.١٣٩٠پزشکی مازندران. آذر 

76. Mirgafourvand M, Baheiraie A, Mohammadi E, Mohammad-Alizadeh S, Nedjat S.
Health responsibility behavior in women of reproductive age and its socio-demographic
determinants. The first international Congress on midwifery and reproductive health. 24-26
May 2011, Mashhad

77. Shabani Nashtae M, Mohammad-Alizadeh-Charandabi S, Kamali S. The effect of
acupressure at the Sanyinjiao point (SP6) on primary dysmenorrheal: a randomized
controlled trial. The first international Congress on midwifery and reproductive health. 24-
26 May 2011, Mashhad

مسی و عوامل مرتبط با آن. IUDمیزان درد ناشی از جایگذاری.صیدی سیمین، محمدعلیزاده سکینھکاظمی مریم،.٧٨
، دانشکده پرستاری و مامایی علوم پزشکی ٩٠خرداد ٣-٥اولین کنگره بین المللی مامایی و بھداشت باروری ایران. 

مشھد.
79. Mohammadi F, Malakouti J, Mohammad-Alizadeh S.

The effect of exercise on preventing postpartum depression. دومین کنگره سالیانھ پژوھشی 
علوم پزشکی اصفھان.دانشگاه ١٣٩٠المللی).بین-دانشجویان علوم پزشکی ایران (ملی

80. Salehi Pourmehr H, Mohammad-Alizadeh S, Farshbaf A. Malekouti J. Relationship
between folic acid intake, the level of serum folate and occurrence of preeclampsia among
women referring to Alzahra educational hospital: a case-control study. First International &
4th National Congress on Health Education and Promotion. 16-19 May 2011, Tabriz, Iran.

81. Dehganpour E, Kamalifard M, Mohammad-Alizadeh S. Marital Satisfaction in infertile
Men and its Relevant Factors. First International & 4th National Congress on Health
Education and Promotion. 16-19 May 2011, Tabriz, Iran.
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82. Moeinpour R, Mohammad-Alizadeh S, Farshbaf A. Emergency contraception: Provider
knowledge and attitudes and their relation with the pills users’ knowledge and attitudes in
Tabriz. First International & 4th National Congress on Health Education and Promotion.
16-19 May 2011, Tabriz, Iran.

83. MohammadiF, Malakouti J, Mohammad-Alizadeh S. Depression during Pregnancy and
its effective factors in Clients of Tabriz Health Centers. First International & 4th National
Congress on Health Education and Promotion. 16-19 May 2011, Tabriz, Iran.

84. Hassanzadeh R, Kamalifard M, Mohammad-Alizadeh S, Sadegi H. Continuation rates of
using Cyclofem and Depo-Provera in rural areas of East-Aarbaijan Province, Iran. First
International & 4th National Congress on Health Education and Promotion. 16-19 May
2011, Tabriz, Iran.

85. Mirgafourvand M, Baheiraie A, Mohammadi E, Nedjat S, Mohammad-Alizadeh S. Social
support and its socio-demographic determinants in women of reproductive age. First
International & 4th National Congress on Health Education and Promotion. 16-19 May
2011, Tabriz, Iran.

86. Mohammad-Alizadeh S, Wahlström R, VahidiR, Johansson A. Women's perceptions of
quality of family planning services in Tabriz, Iran (key lecturer).

جتماعی ا-ی، صادقی ھمایون. تعیین ارتباط مشخصات فردمحمدعلیزاده سکینھ، کمالی فرد مھین، ربابحسن زاده .٨٧
بھداشت استان آذربایجان یو آگاھی و نگرش در تداوم استفاده از دپوپروورا و سیکلوفم در خانھ ھایبارور-

دانشگاه علوم پزشکی . ١٣٨٩آبان ٧-۵المللی سالمت باروری و تنظیم خانواده. دومین کنگره بین. ١٣٨٨شرقی، 
آذربایجان غربی. سخنرانی.

دیسمنوره اولیھ در میان دانشجویان خوابگاھی تبریز: شدت، نوع، اثر و درمان. محمدعلیزاده سکینھ. ،شعبانی مریم.٨٨
دانشگاه علوم پزشکی آذربایجان غربی.. ١٣٨٩آبان ٧-۵نواده. المللی سالمت باروری و تنظیم خادومین کنگره بین

پوستر.
89. Salehi Pour Mehr H, Malakouti J, Mohamad-Alizadeh S, Farshbaf Khalili. Association of

Folic acid intake with occurrence of preeclampsia in clients of Alzahra educational
hospital, 2009. Poster.

نحوه عملکرد کارکنان و دانشجویان در زمینھ کوشاور حسین، فرھادی ناھید.محمدعلیزاده سکینھ،صحتی فھیمھ، .٩٠
. تھران. ١٣٨۴آذر ۴- ٨المللی زنان و مامایی. تماس با مایعات بیولوژیک بدن زنان. ششمین کنگره بینپیشگیری از

پوستر. 
٦نیک نیاز علیرضا. مشکالت سالمتی مادران و رفتار کمک خواھی آنھا طی محمدعلیزاده سکینھ،روحی مریم، .٩١

مددجو، مشارکت، سالمتی. - ی پرستاری و ماماییھفتھ اول بعد از زایمان در شھرستان تبریز. دومین ھمایش سراسر
١٣٨٣واحد خوراسگان، آذر -دانشگاه آزاد

، کوچکی مقدم فاطمھ، حلیمی حوریھ. نحوه استفاده از روشھای غیردائمی پیشگیری از محمدعلیزاده چرندابی سکینھ.٩٢
مراقبتھای پرستاری و . سومین کنگره سراسری١٣٨٠ماه اول بعد از زایمان در شھر تبریز، ١۵بارداری طی 

. دانشگاه علوم پزشکی ایران. پوستر.١٣٨٣خرداد ١٩-٢١مامایی "بھداشت باروری". 
و اولین کنگره خانواده.عوامل مرتبط با دیسپارونیابررسی.محمدعلیزاده چرندابی سکینھصبح گل سحرسادات، .٩٣

.انیدانشکده پزشکی. سخنر-دانشگاه شاھد؛١٣٨٢مھر ٢۴-٢٣مشکالت جنسی.

مقایسھ ای آگاھی و نگرش ، خوانچھ سپھرالدین شھال. بررسیعلیزاده چرندابی سکینھمحمدصاحبی حق محمدحسن، .٩۴
درمانی شھر تبریز نسبت بھ مراقبتھای بھداشتی –ماماھا و سایر کارکنان واحد بھداشت خانواده مراکز بھداشتی

دانشگاه ؛دانشکده پرستاری و مامایی،١٣٨٢جامعھ. جایگاه حرفھ مامایی در اولین ھمایش سراسری.١٣٨٢اولیھ، 
علوم پزشکی تبریز. سخنرانی

یائسگی و نقش ماما در این زمینھ. زنان در دوران بعد ازسالمت.محمدعلیزاده چرندابی سکینھ، حکیمی سویل.٩۵
و مامایی دانشکده پرستاری١٣٨٢بھمن ٢٧و ٢۶؛ ٢٠١٠اولین ھمایش سراسری پرستار و مردمان سالم در سال 

تبریز.  پوستر و ده ساعت شرکت فعال در ھمایش 
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اولین .وزنی موقع تولدکننده کمرحم زائو بعنوان پیشگوییارتفاع.محمدعلیزاده چرندابی سکینھسحرسادات، گلصبح.٩۶
تھران. سخنرانیدانشگاه علوم پزشکی و خدمات بھداشتی درمانی؛١٣٨١مامایی. ھمایش کشوری

Uterine high as a predictor of low birth weight. First midwifery national congress. Lecture

پس از زایمان: شیوع و عوامل مستعد کننده آن. اولین افسردگی.محمدعلیزاده چرندابی سکینھبقا ریحانھ، ایوان.٩٧
دمات بھداشتی درمانیدانشگاه علوم پزشکی و خ؛١٣٨١اردیبھشت ۴فروردین لغایت ٣١مامایی. ھمایش کشوری

تھران. سخنرانی
ارتباط فاصلھ گذاری بین تولدھا بررسی، برادران رضایی مھین، طایفھ حسنلو رباب. محمدعلیزاده چرندابی سکینھ.٩٨

دانشکده پرستاری و ؛١٣٨١آذر ٢٨-٢٧با سالمت جنین و نوزاد. ھمایش سراسری پرستارو ارتقای سالمت کودکان.
)٢٧/٩/٨١مورخ ٢٠٧۵/۴/۵زشکی تبریز. سخنرانی (گواھی نامھ شماره دانشگاه علوم پمامایی

پرستاران در مراکز بھداشتی درمانی و کیفیت . جایگاهمحمدعلیزاده سکینھبرادران رضایی مھین، پیری حمیده ، .٩٩
٢٢-٢٠باردار. نقش و جایگاه پرستارو ماما در عرصھ خدمات بھداشتی درمانی.خدمات آموزشی ارائھ شده بھ زنان

/ه/د ٢٣۴دانشکده پرستاری ومامایی رازی دانشگاه علوم پزشکی کرمان. سخنرانی (گواھی نامھ شماره ؛١٣٨١آذر 
)٢٠/٩/٨١مورخ 

تاثیر رفتارھای حمایتی بر روند لیبر در زنان بررسی، حیدری رقیھ.محمد علیزاده چرندابی سکینھکمالی صدیقھ، .١٠٠
محرومیت و گرانباری درمانی ولیعصر زنجان. اولین ھمایش سراسریینخست زای مراجعھ کننده بھ مرکز آموزش

دانشگاه علوم پزشکی تبریز. پوستر (گواھی نامھ شماره دانشکده پرستاری و مامایی؛١٣٨١مھر ١١-١٠حسی. 
)١١/٧/٨١مورخ ١٨۵۴/۴/۵

ون استات: الگوھای پروژستردپومدروکسی، رنجی آذر ، برادران رضائی مھین. محمدعلیزاده چرندابی سکینھ.١٠١
؛دانشگاه علوم ١٣٨١اردیبھشت ۴فروردین لغایت ٣١مامایی.اولین ھمایش کشوریاستفاده و دالیل عدم تداوم. 

)۴/٢/٨١مورخ ٩٠٩/١٣٣تھران. سخنرانی (گواھی نامھ شماره پزشکی و خدمات بھداشتی درمانی

تاثیر دو روش آموزشی بر آگاھی، بررسی.ھمحمدعلیزاده چرندابی سکینصیدی سیمین، برادران رضایی مھین ، .١٠٢
نگرش و عملکرد دبیران زن در دبیرستانھای دخترانھ شھرتبریز در زمینھ پیشگیری از سرطان دھانھ رحم، سال 

ارومیھ. دانشگاه علوم پزشکی؛١٣٨٠اردیبھشت ٢٨- ٢۵تحقیقات سرطان ارومیھ. . اولین کنگره سراسری١٣٧٨
سخنرانی

کیفیت ارائھ خدمات مراقبتھای دوران ، پیری حمیده. بررسیمحمدعلیزاده چرندابی سکینھن، برادران رضائی مھی.١٠٣
. سمینار سراسری کیفیت در خدمات و آموزش پرستاری و ١٣٧۶بارداری در مراکز بھداشتی درمانی شھر اھر

دانشگاه علوم پزشکی ھمدان سخنرانی؛١٣٧٩آذر ٣-٢مامایی 
. ٨٠آبان ٢۴-٢٣ایمنی مددجو. یھمایش سراسرمادری ایمن و نقش ماما در آن. محمدعلیزاده چرندابی سکینھ. .١٠۴

)٢۴/٨/٨٠مورخ ۵۴١٢/۵۵/۵دانشکده پرستاری و مامایی تبریز سخنران (گواھی نامھ شماره 

دبیران در زمینھ انجام پاپ اسمیر. عملکرد، صیدی سیمین.محمدعلیزاده چرندابی سکینھبرادران رضائی مھین، .١٠۵
.تبریز.  پوستر؛١٣٨٠سرطان. س بین المللیکنفران

. ھمایش سراسری ١٣٧٩آبان ماه ٢۶-٢۵کیفیت خدمات بھداشت باروری ارتقاء.محمدعلیزاده چرندابی سکینھ.١٠۶
.استان زنجان. سخنرانیدانشگاه علوم پزشکی و خدمات بھداشتی درمانی؛١٣٧٩باروری. بھداشت

در بیماران دیابتیک مراجعھ کننده بھ مرکز دیابت افسردگی.دابی سکینھمحمدعلیزاده چرنبرادران رضائی مھین، .١٠٧
؛١٣٧٩آبان ١٩-١٨ھای پرستاری در اختالالت خلقی از پیشگیری تا نوتوانی. شھر تبریز.  ھمایش سراسری تازه

دانشکده پرستاری و مامائی دانشگاه علوم پزشکی تبریز. سخنرانی (کل مقالھ منتشر شده است) 
آگاھی دانشجویان در مورد اختالالت خلقی پس از زایمان. بررسی. محمدعلیزاده چرندابی سکینھبقا ریحانھ، ایوان .١٠٨

دانشکده ؛١٣٧٩آبان ١٩-١٨ھای پرستاری در اختالالت خلقی از پیشگیری تا نوتوانی. ھمایش سراسری تازه
تشر شده است) پرستاری و مامائی دانشگاه علوم پزشکی تبریز. سخنرانی (کل مقالھ من

بینش تیم بھداشتی در مورد پیشگیری از بررسی، کمالی فرد مھین.، حسینی عاطفھمحمدعلیزاده چرندابی سکینھ.١٠٩
١٩- ١٨ھای پرستاری در اختالالت خلقی از پیشگیری تا نوتوانی. افسردگی اولیھ در اسالم. ھمایش سراسری تازه

علوم پزشکی تبریز. سخنرانی (کل مقالھ منتشر شده است) دانشکده پرستاری و مامائی دانشگاه ؛١٣٧٩آبان 
مشخصات فردی و اجتماعی . مقایسھمحمدعلیزاده چرندابی سکینھارتقایی وجیھھ، عطار پارسائی فریده ، .١١٠

ھای پرستاری در اختالالت خلقی از پیشگیری تا خودسوزی و سوختگی ناشی از حوادث. ھمایش سراسری تازه
دانشکده پرستاری و مامائی دانشگاه علوم پزشکی تبریز. سخنرانی (کل مقالھ منتشر ؛١٣٧٩آبان١٩- ١٨نوتوانی. 

شده است)
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تاثیر آموزش مکتوب بر میزان آگاھی بررسی، ولیزاده سوسن. محمدعلیزاده چرندابی سکینھمیرغفوروند مژگان، .١١١
المللی بیماریھای زنان مین کنگره بینچھار. ١٣٧٨الزھرا، و عملکرد زنان در مراقبت از نوزاد در مرکز آموزشی

؛دانشگاه علوم پزشکی وخدمات بھداشتی درمانی ایران. سخنرانی١٣٧٩آبان ٢٠- ١٧و مامایی. 
تاثیر فنون آرامسازی بر قاعدگی . بررسیمحمدعلیزاده چرندابی سکینھکمالی صدیقھ، قریشی زاده سیدمحمدعلی، .١١٢

ھمایش سراسری . ١٣٧٨- ٧٩دانشجوی علوم پزشکی تبریز، دختراندردناک اولیھ (اسپاسمودیک و احتقانی) در 
استان زنجان. سخنرانی؛دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بھداشتی درمانی١٣٧٩باروری. بھداشت

کیفیت ارائھ خدمات مراقبتھای دوران بررسی.محمدعلیزاده چرندابی سکینھپیری حمیده، برادران رضایی مھین ، .١١٣
در خدمات و آموزش پرستاری و سمینار سراسری کیفیت. ١٣٧٩بھداشتی درمانی شھر اھربارداری در مراکز 

ھمدان. سخنرانیدانشگاه علوم پزشکی؛١٣٧٩مامایی. 
نگرش دانشجویان سال اول و آخر ای مقایسھبررسی.محمدعلیزاده چرندابی سکینھبرادران رضایی مھین، .١١۴

مھر ٢٨-٢۶آموزش، بھداشت و درمان در پرستاری و مامایی. اھنگی. کنگره ھمنسبت بھ حرفھ آینده خودپرستاری
ی و خدمات بھداشتی درمانی ایران. سخنرانیکعلوم پزشدانشگاه؛١٣٧٩

سترس دوران بارداری زنان ا، کوکبھ فرخ. بررسیمحمدعلیزاده چرندابی سکینھدانیل زاده آلیس، مرادی آذر، .١١۵
. سمینار ١٣٧٧ر و وزن نوزاد دربیمارستانھای منتخب شھر تبریز، سال شاغل و ارتباط آن با نوع زایمان، آپگا

تبریز. سخنرانی (کل مقالھ منتشر دانشکده پرستاری و مامائی دانشگاه علوم پزشکی؛١٣٧٨ایمن. سراسری مادری
شده است)

برخی از رفتارھای شیوع آمنوره بعد از زایمان و ارتباط پور افسر. بررسی، رضائیمحمدعلیزاده چرندابی سکینھ.١١۶
٣١-٣٠ماھھ شھر تبریز. سمینار سراسری مادریایمن. ١–١٨شیردھی و عوامل فردی با آن درمادران کودکان 

تبریز. سخنرانی (کل مقالھ منتشر شده است) (ده دانشکده پرستاری و مامایی دانشگاه علوم پزشکی؛١٣٧٨خرداد 
)٣١/٣/٧٨مورخ ۵٢١/۴/۵امتیاز، گواھی نامھ شماره 

کننده وضعیت بھداشت دھان و دندان باردار مراجعھبررسی.محمدعلیزاده چرندابی سکینھبرادران رضائی مھین، .١١٧
؛دانشکده ١٣٧٨خرداد ٣١-٣٠ایمن. سمینار سراسری مادری١٣٧٧بھ مراکز بھداشتی درمانی شھر تبریز،

شر شده است)پرستاری و مامائی دانشگاه علوم پزشکیتبریز، سخنرانی (کل مقالھ منت
مقایسھ ای میزان دانش، نگرش و عملکرد پرستاران بررسی.محمدعلیزاده چرندابی سکینھبرادران رضائی مھین، .١١٨

. ١٣٧۶و دبیران زن نسبت بھ پیشگیری ازسرطان دھانھ رحم در بیمارستانھا و دبیرستانھای شھر تبریز، سال 
پرستاری و دانشکده؛١٣٧٧اردیبھشت ٢٣-٢۴وانی. پرستاری در سرطان از پیشگیری تا نوتھمایش تازه ھای

مامائی دانشگاه علوم پزشکی تبریز. سخنرانی
ھایھمایش تازهدر زمینھ رژیم غذایی، تغذیھ و پیشگیری از سرطان. رھنمودھایی. چرندابی سکینھمحمدعلیزاده.١١٩

رستاری و مامائی دانشگاه علوم پدانشکده؛١٣٧٧اردیبھشت ٢٣-٢۴پرستاری در سرطان از پیشگیری تا نوتوانی. 
.پزشکی تبریز. پوستر

میزان دانش و نگرش پرستاران و دبیران زن نسبت بھ ، برادران رضائی مھین. مقایسھمحمدعلیزاده چرندابی سکینھ.١٢٠
پرستاری در ھمایش تازه ھایآنان در زمینھ پیشگیری از سرطان پستان.سرطان و خودآزمایی پستان و عملکرد

پرستاری و مامائی دانشگاه علوم پزشکی دانشکده؛١٣٧٧اردیبھشت ٢٣-٢۴پیشگیری تا نوتوانی. سرطان از 
تبریز. سخنرانی

مقایسھ ای نگرش دانشجویان سال آخر پرستاری و بررسیمحمدعلیزاده چرندابی سکینھ. برادران رضائی مھین، .١٢١
. ١٣٧٧فروردین ٢٩-٣١در اصفھان. آموزش پزشکیخود. سومین ھمایش کشوریمامائی نسبت بھ حرفھ آینده

سخنرانی
زمینھ ھای اشتغال فارغ التحصیالن پرستاری و ، برادران رضائی مھین. بررسیمحمدعلیزاده چرندابی سکینھ.١٢٢

اصفھان. سخنرانی (گواھی ؛١٣٧٧فروردین ٢٩- ٣١آموزش پزشکی در اصفھانمامائی. سومین ھمایش کشوری
)٢٩/١/٧٧بارداری مورخ /پیشگیری از٢٠٩/٧٣/١٢نامھ شماره 

نگرش والدین نسبت بھ ورزش دختران در مدارس، بررسی.محمدعلیزاده چرندابی سکینھبرادران رضائی مھین، .١٢٣
سخنرانی (گواھی نامھ شماره ؛١٣٧۵ورزشی مدارس در مشھد. .  دومین کنگره علمی١٣٧۵شھریور ٢٠-٢٢
)٢٢/۶/٧۵مورخ ۵١٠/١٠/٣٧۵٠

نگرانیھای مادران تازه زایمان کرده در مراکز بررسی، صادقی خامنھ صدیقھ.ینھمحمدعلیزاده چرندابی سک.١٢۴
٣٠- ٣١مفاھیم و تئوریھای پرستاری. سمینار سراسری.١٣٧۵تبریز، سال آموزشی درمانی زنان و مامایی شھر

مراکز آموزشی درمانی زنان ومامایی شھر تبریز. سخنرانی؛١٣٧۵خرداد 
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مسئولیتھای اجرایی

تا ادامھ دارد١٣٩٣اردیبھشتدانشکده پرستاری و مامایی دانشگاه علوم پزشکی تبریز از رئیس .١
تا ٣/١٠/١٣٩٢. از آوری دانشگاه با اداره کل امور بانوان و خانواده استانداریرابط پژوھشی معاونت تحقیقات و فن.٢

ادامھ دارد
داردتا ادامھ ٢۵/۴/٩٢. از EBMمدیر گروه ترجمان و تبادل دانش در .٣
ساعت در ھفتھ)٤٠مرکز تحقیقات عوامل اجتماعی موثر برسالمت (عضو تمام وقت موظفی عضو ھیات موسس .۴
تا ادامھ دارد١٣٩٠از اسفند وزارت بھداشت. عضو بورد مامایی و بھداشت باروری.۵
Journal of Midwifery and(دانشکده پرستاری و مامایی تبریز) و JCSعضو ھیات تحریریھ مجالت .۶

Reproductive Health(دانشکده پرستاری و مامایی مشھد)
تا ٢٧/٨/١٣٩٠پزشکی تبریز با حکم رئیس دانشکده از پرستاری و مامایی دانشگاه علوم قائم مقام رئیس دانشکده.٧

١٣٩١آبان  
تا ٢٧/۴/١٣٩٠پرستاری و مامایی دانشگاه علوم پزشکی تبریز با حکم ریاست دانشگاه از معاون پژوھشی دانشکده.٨

٢٧/١١/٩١
٢٧/۴/١٣٩٠تا ١١/٠٣/١٣٨٨مورخ ۶٩۶٢/۵مطابق نامھ شماره مدیر گروه مامایی.٩

و ۵/٩/٧٧مورخ ۵٨۴٣/۵۵/۵تبریز مطابق نامھ شماره  پرستاری و ماماییتکمیلی دانشکدهتحصیالت عضو کمیتھ.١٠
٣٠/١٠/٨٠مورخ ٧١٢٧/۵۵/۵نامھ شماره 

تبریز مطابق نامھ علوم پزشکیدانشگاه–٧٩مھر ١۵برنامھ ریزی امور کتابخانھ ھای علوم پزشکی، عضو کمیتھ.١١
اهریاست دانشگ١۴/٧/٧٩مورخ ٢۵۵٣۴/١٣/۵شماره  

مورخ ٣٨٣٧٩/١٣/۵مطابق نامھ شماره –١٣٧٧بھمن ٢١تبریز، پرستاری و ماماییدانشکدهکتابخانھرئیس.١٢
ریاست دانشگاه٢٨/١١/٧٧

مورخ ١۴٠٠/۵۵/۵مطابق نامھ شماره (١٣٧٧خرداد ١٢تبریز، پرستاری و ماماییدانشکدهپژوھشیمعاون.١٣
٨٣مرداد ) تا ١٢/٣/٧٧

ریاست دانشگاه)  ۶/٨/٨٢مورخ ۶٩۴٣/۴/۵(نامھ شماره علوم پزشکی تبریزعضو شورای پژوھشی دانشگاه.١۴
شرکت در جلسات پژوھشی دانشگاه علوم پزشکی تبریز 

a. ١١/۴/٧٩مورخ ٢٢۶٩/۴/۵ساعت) مطابق نامھ شماره  ١٠٠جلسھ، ۵٠(١/۴/٧٩لغایت ٣/۴/٧٧از تاریخ
b. مورخ ١٠٩١٢/۴/۵بق نامھ شماره  ساعت) مطا۵٢جلسھ، ٢۶(٣٠/١٠/٨١لغایت ١/١/٨١از تاریخ

٢٩/١١/٨١
٢٧/٢/٨٢مورخ ٨۴٩/۵۵/۵عضو تیم برنامھ ریزی استراتیک دانشکده . مطابق نامھ شماره .١۵
٢٧/٨/٧۵مورخ ۵٩١٢/۵۵/۵مطابق نامھ شماره  ٢٨/٧/٧۵از عضو کمیتھ بررسی و تنظیم مقاالت دانشکده.١۶
۴/٢/٧۴مورخ ٧٢۴/۶٨بق نامھ شماره  لغایت  مطا۴/٢/٧۴مسئول اتاق کامپیوتر دانشکده از .١٧
مورخ ٧٢۴/۶٨مطابق نامھ شماره  ٢٠/۴/٧٩لغایت ۴/٢/٧۴مسئول واحد سمعی و بصری دانشکده از .١٨

۴/٢/٧۴
PhDاستاد راھنما یا مشاور پایاننامھ دانشجویان 

یک مطالعھ گراندد تئوری-عنوان: انتخاب شیوه زایمان 
شجوی دانشگاه علوم پزشکی اصفھان)(داندانشجو: نیلوفر ستارزاده جھدی

وحید زمانزاده مشاور: اساتیدضرغام علی ،سکینھ محمدعلیزادهراھنما: اساتید
١٢/٩۴تاریخ تصویب:                         تاریخ دفاع:

١.

ھ راھبردھای بھبود و ارایین باروریدر زنان سنیت اجتماعیارتقا دھنده سالمت و حمایرفتارھاعنوان: 
دھنده سالمت آنھا: یک مطالعھ ترکیبی

مژگان میرغفوروند (دانشجوی دانشگاه علوم پزشکی تھران)دانشجو: 
یمحمدیسیسحرناز نجات، ع، سکینھ محمدعلیزادهمشاور: اساتیداعظم بحیراییراھنما: اساتید

٢.
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۶/١٢/٩٠تاریخ تصویب:                         تاریخ دفاع:

راھنمای پایاننامھ دانشجویان کارشناسی ارشداستاد 

3.

عنوان: 
هانیه اصغریاندانشجو: 

اساتید راهنما: 
تاریخ دفاع:تاریخ تصویب:   

4.

ی جنینی در زنان با حاملگی برنامه ریزي نشده: یک کارآزمایی بالین-تاثیر مشاوره بر دلبستگی مادريعنوان: 
تصادفی کنترل شده

فاطمه اکرامیدانشجو: 
مشاور: اساتیددکتر سکینه محمدعلیزادهدکتر مژگان میرغفوروند، اساتید راهنما: 

تاریخ دفاع:25/9/95تاریخ تصویب:   

5.

رویکرد معنویت بر استرس و اضطراب بارداري و حین زایمان: یک کارآزمایی بالینی تصادفی تاثیر مشاوره با عنوان: 
کنترل شده

دکتر سکینه محمدعلیزاده، دکتر مژگان میرغفورونداساتید راهنما: معصومه حقیقتدانشجو: 
میرغفوروندمژگانمشاور: اساتید

تاریخ دفاع:22/9/95تاریخ تصویب:   

6.

تاثیر بسته آموزشی مبتنی بر سبک زندگی روي فعالیت فیزیکی و وضعیت تغذیه اي در زنان باردار چاق عنوان: 
اضافه وزن: یک کارآزمایی بالینی تصادفی کنترل شدهوداراي 

دکتر سکینه دکتر مژگان میرغفوروند، اساتید راهنما: الهام اسالمیدانشجو: 
محمدعلیزاده

دکتر عزیزه فرشباف خلیلیمشاور: اساتید
يدکتر محمد اصغري جعفرآباد

تاریخ دفاع:28/1/95تاریخ تصویب:   

7.

میزان قند خون در زنان باردار چاق و داراي اضافه وزنتاثیر ماست سین بیوتیک در عنوان: 
هانیه اصغریاندانشجو: 

میرغفوروندمژگانمشاور: اساتیدراددکتر عزیز همایونی،چرندابیسکینه محمدعلیزاده اساتید راهنما: 
تاریخ دفاع:15/10/94تاریخ تصویب:   

8.

) بر شدت دیسمنوره اولیه و کیفیت Echium amoenumتاثیر عصاره اتانولی گل گاوزبان ایرانی (عنوان: 
رضایت و لذت از زندگی در دانشجویان: یک کارآزمایی بالینی تصادفی کنترل شده

فریده کوییکدانشجو: 
دکتر عباس دل آذرمشاور: اساتیدمژگان میرغفوروند،چرندابیسکینه محمدعلیزاده اساتید راهنما: 
تاریخ دفاع:30/7/1394تاریخ تصویب:  

9.

خشونت همسر و مشکالت سالمتی در سال اول پس از زایمان در زنان مراجعه کننده به مراکز بهداشتیعنوان: 
1394درمانی شهر تبریز، سال 

معرفت امیريدانشجو: 
مشاور: اساتیدمژگان میرغفوروند،چرندابیسکینه محمدعلیزاده اساتید راهنما: 

تاریخ دفاع:14/6/94تاریخ تصویب:   

خودکارآمدي مادري در زنان مراجعه کننده به جنینی و ارتباط آن با افسردگی پس از زایمان و- دلبستگی مادريعنوان: .10
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1394درمانی شهر تبریز - مراکز بهداشتی
دالوريمینا دانشجو: 

مشاور: اساتیدچرندابیسکینه محمدعلیزاده ،مژگان میرغفورونداساتید راهنما: 
تاریخ دفاع:26/5/94تاریخ تصویب:   

11.

ربت زعفران بر شدت درد، اضطراب و طول مدت فاز فعال لیبر در زنان نخست زا: یک کارآزمایی تاثیر شعنوان: 
بالینی تصادفی کنترل شده

محمديرقیه دانشجو: 
دکتر فریبا فضیلمشاور: اساتیدمژگان میرغفوروند،چرندابیسکینه محمدعلیزاده اساتید راهنما: 
تاریخ دفاع:2/3/94تاریخ تصویب:  

12.

واژینال به همراه مترونیدازول بر درمان واژینوز باکتریالCتاثیر ویتامین عنوان: 
چیدخانتکتم دانشجو: 

مشاور: اساتیدسکینه محمدعلیزاده چرندابی،سویل حکیمیاساتید راهنما: 
فاع:تاریخ د6/11/93تاریخ تصویب: 

13.

درمانی - ارتباط افسردگی و کیفیت خواب با کیفیت زندگی در زنان باردار مراجعه کننده به مراکز بهداشتیعنوان: 
شهر تبریز
فاطمه شیري (ارس)دانشجو: 

--- مشاور: اساتیدسکینه محمدعلیزاده چرندابیاساتید راهنما: مژگان میرغفوروند،
25/12/94تاریخ دفاع:21/3/93تاریخ تصویب:  

14.

سبک زندگی ارتقا دهنده سالمت و ارتباط آن با افسردگی و کیفیت زندگی در زنان مبتال به تخمدان پلی عنوان: 
1394کیستیک مراجعه کننده به کلینیک هاي دولتی وخصوصی زنان و ناباروري شهر ارومیه، 

(ارس)فاطمه علی اصغريدانشجو: 
طاهره بهروزي لکمشاور: اساتیدسکینه محمدعلیزاده چرندابیید راهنما: مژگان میرغفوروند،اسات

تاریخ دفاع:11/3/94تاریخ تصویب: 

15.

ینی مقایسه تاثیر نرم افزار آموزشی بر درد و اضطراب حین زایمان و خودکارآمدي زایمان: یک کارآزمایی بالعنوان: 
تصادفی کنترل شده

)ارس(پرستو عباسیدانشجو: 
مشاور: اساتیدسکینه محمدعلیزاده چرندابیاساتید راهنما: مژگان میرغفوروند،

تاریخ دفاع:12/3/94تاریخ تصویب: 

16.

کارآمدي مادري و رفتار مراقبت از مقایسه تاثیر فیلم آموزشی چند رسانه اي و کتابچه آموزشی بر خودعنوان:
نوزاد سالم در مادران نخست زا: یک کارآزمایی بالینی تصادفی کنترل شده

)ارس(وندسمیه جمالیدانشجو: 
مشاور: اساتیدسکینه محمدعلیزاده چرندابیاساتید راهنما: مژگان میرغفوروند،

تاریخ دفاع:11/3/94تاریخ تصویب:   

17.

تاثیر قرص سیر بر میزان قند خون در حاملگی هاي پره دیابتیک: یک کارآزمایی بالینی تصادفی کنترل شدهعنوان: 
فرناز فاروقیدانشجو: 

مژگان میرغفوروند            سکینه محمدعلیزاده چرندابی،اساتید راهنما: 
جوادزادهدکترشمسی عباسعلی زاده، دکتریوسفمشاور: اساتید

تاریخ دفاع:18/12/93تاریخ تصویب:   
خودکارآمدي و ارتباط آن با وضعیت عملکردي و افسردگی پس از زایمان مادران مراجعه کننده به مراکز عنوان: .18
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1393بنابشهرستاندرمانی–بهداشتی 
فهیمه فتحیدانشجو: 

مشاور: اساتیدنه محمدعلیزاده چرندابیسکیاساتید راهنما: مژگان میرغفوروند،
تاریخ دفاع:5/9/93تاریخ تصویب:  

19.

تاثیر بازتاب درمانی بر ترشح شیر مادران نوزادان نارس بستري در بیمارستان: کارآزمایی تصادفی کنترل عنوان: 
شده

پریسا میرزاییدانشجو: 
دکتر سکینه گلجاریان، دکتر مژگان مشاور: اساتیدحمدعلیزاده چرندابیسکینه ماساتید راهنما: 

میرغفوروند
تاریخ دفاع:29/8/93تاریخ تصویب:  

20.

1393هب با کیفیت زندگی مرتبط با سالمتی در نوجوانان دختر شهر تبریز، ذارتباط سالمت معنوي و معنوان: 
علیزادهفریبادانشجو: 

--- مشاور: اساتیدسکینه محمدعلیزاده چرندابیمژگان میرغفوروند،اساتید راهنما: 
17/11/94تاریخ دفاع:17/9/93تاریخ تصویب: 

21.

و بعد از تاثیر آموزش مبتنی بر سبک زندگی به زنان و همسرانشان بر اضطراب و افسردگی دوران بارداري عنوان: 
زایمان

The effect of lifestyle-based education to women and their husbands on the anxiety
and depression during pregnancy and postpartum: a randomized controlled trial

فوزیه صناعتیدانشجو: 
دکتر حمیدرضا فرخ مشاور: اساتیدمژگان میرغفوروند،سکینه محمدعلیزاده چرندابیاساتید راهنما: 

اسالملو
تاریخ دفاع:3/8/93تاریخ تصویب:   

22.

یفیت زندگی زنان سنین باروري با اختالالت روانپزشکیکتجارب خشونت و عنوان: 
صالحیبهناز دانشجو: 

نیلوفر ستارزادهمشاور: اساتیدرنجبرفاطمه ، سکینه محمدعلیزاده چرندابیاساتید راهنما: 
تاریخ دفاع:31/4/93تاریخ تصویب:  

23.

(PQOL)جی پرسشنامه کیفیت زندگی پس از زایماننروانسعنوان: 

نیکانفریبا دانشجو: 
دکتر علی ، ندمشاور: مژگان میرغفورواساتیدمحمد اصغري، سکینه محمدعلیزاده چرندابیاساتید راهنما: 

منتظري
6/3/95تاریخ دفاع:18/3/93تاریخ تصویب:     

24.

ساله در شهرستانهاي همدان و تبریز در سال29تا 20خشونت شریک جنسی درزنان باردار نوجوان و عنوان: 
1393

بهرامیالهه دانشجو: 
مژگان میرغفوروندمشاور: اساتیدی فردمهین کمال، سکینه محمدعلیزاده چرندابیراهنما:اساتید

تاریخ دفاع:25/12/92تاریخ تصویب:    

25.

تاثیر تمرینات عضالت کف لگن بر عملکرد جنسی زنان در بارداري و بعد از زایمانعنوان: 
The effect of pelvic floor training on sexual function of women during pregnancy
and after delivery

زهرا پورخیزدانشجو: 
، سکینه حاج مشاور: مژگان میرغفورونداساتیدسکینه محمدعلیزاده چرندابیراهنما:اساتید
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ابراهیمی
تاریخ دفاع:19/11/92تاریخ تصویب:      

26.

هار با کلوتریمازول بر درمان واژینیت کاندیدایی: یک کارآزمایی بالینی ي گل همیشه بي تاثیر عصارهمقایسهعنوان: 
کنترل شده تصادفی

Comparison the effect of Calendula Officinalis with Clotrimazole on treatment of
Candida vaginitis: a randomized controlled trial

صفاريالناز دانشجو: 
یوسف جوادزاده، ، مشاور: مژگان میرغفورونداساتیدحمدعلیزاده چرندابیسکینه مراهنما:اساتید

پور محمد ادیب
تاریخ دفاع:14/8/92تاریخ تصویب:       

27.

و کلسیم به تنهایی بر شدت دیسمنوره اولیه و خونریزي قاعدگی Dویتامین-تاثیر مصرف ترکیب کلسیمعنوان: 
ن: یک کارآزمایی تصادفی کنترل شدهدانشجویا

دانشجو: سمیه زارعی
مشاور: مژگان میرغفورونداساتیدسکینه محمدعلیزاده چرندابیراهنما:اساتید

تاریخ دفاع:18/8/92تاریخ تصویب:    

28.

ارآزمایی تصادفی کنترل شدهیک کاي پستان: عنوان: تاثیر ویتاگنوس و بذر کتان بر دردهاي دوره
دانشجو: پریوش احمدپور

و یوسف جوادزاده: اساتیدمشاورسکینه محمدعلیزاده ، مژگان میرغفورونداساتید راهنما:
25/4/94: تاریخ دفاع9/6/92تاریخ تصویب:   

29.

هاي زودرس یائسگی: یک کیفیت زندگی و نشانهتاثیر تمرینات ورزشی هوازي و آموزش تغذیه بر عنوان: 
بالینی تصادفی کنترل شدهکارآزمایی 

(ارس)مهرناز اصغريدانشجو: 
جمیله ملکوتیمشاور:اساتیدسکینه محمدعلیزاده چرندابیمژگان میرغفوروند،راهنما:اساتید

12/92/تاریخ تصویب:                         تاریخ دفاع:

30.

فعالیت فیزیکی در دوران بارداري و ارتباط آن با وضعیت عملکردي، خلق و خستگی پس از زایمان در عنوان: 
ي همگروهیمادران نخست زا: یک مطالعه

طانپورلصدیقه سدانشجو: 
محمد اصغريمشاور:اساتیدسکینه محمدعلیزاده چرندابیمژگان میرغفوروند،اساتیدراهنما:

6/8/94تاریخ دفاع:19/12/91تاریخ تصویب:  

31.

هاي زودرس یائسگیتاثیر کپسول رازك بر نشانه: عنوان
(Effect of Humulus Lupulus on early menopausal symptoms: a  randomised

controlled trial)
آغه میريویدا دانشجو: 

حسین ناظمیهمشاور:اساتیدسکینه محمدعلیزاده چرندابیند،مژگان میرغفوروراهنما:اساتید
22/12/92تاریخ دفاع:24/11/91تاریخ تصویب:  

32.

لگی ترمتاثیر زعفران بر آمادگی سرویکس در حامعنوان: 
سعديرقیه دانشجو: 

ندمژگان میرغفوروسکینه محمدعلیزاده چرندابی، راهنما:اساتید
یوسف جوادزاده، افخم احمدياساتیدمشاور:

24/12/93تاریخ دفاع:14/11/91تاریخ تصویب: 
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33.

در درمان گرفتگی عضالت پا در زنان باردار: یک کارآزمایی تصادفی Dویتامین -و کلسیمDتأثیر ویتامین عنوان: 
کنترل شده

منصوريآمنه دانشجو: 
مشاور:اساتیدسکینه محمدعلیزاده چرندابیمژگان میرغفوروند،:راهنمااساتید

4/12/93تاریخ دفاع:19/12/91تاریخ تصویب:  

34.

تاثیر ژل الوندر با یا بدون استفاده از شستشوي پا بر کیفیت خواب و اضطراب زنان باردار: یک کارآزمایی عنوان: 
کنترل شدهتصادفی 

The effect of Lavender jel with or without footbath on sleep quality and anxiety
among pregnant women: a randomized controlled trial

عفتیفاطمه دانشجو: 
تقی زادهمشاور:اساتیدمژگان میرغفوروند، سکینه محمدعلیزاده چرندابیراهنما:اساتید

14/12/93تاریخ دفاع:24/10/91اریخ تصویب:    ت

35.

اي و کتابچه آموزشی) بر آگاهی، نگرش و عملکرد دختران افزار رایانهتاثیر دو روش آموزشی ( نرممقایسهعنوان: 
نوجوان در زمینه بهداشت بلوغ و قاعدگی .....

ساقیسیما دانشجو: 
سکینه محمدعلیزاده چرندابیمیرغفوروند،مژگان راهنما:اساتید
مین صیديیرحمانی و سمشاور:اساتید

3/6/93تاریخ دفاع:15/6/91تاریخ تصویب:  

36.

بر تداوم مصرف و میزان آزاردهندگی اثرات جانبیLDکنندگان قرص تاثیر مکمل درمانی در مصرفعنوان: 
فروغیلعیا دانشجو: 

دکتر جوادزادهمشاور:مژگان میرغفوروند              اساتیدسکینه محمدعلیزاده چرندابی،راهنما:اساتید
93/ /تاریخ دفاع:30/6/91تاریخ تصویب: 

37.

اروري مراجعه کننده بعملکرد جنسی، کیفیت زندگی و رضایت زناشویی و ارتباط بین آنها در زنان سنین عنوان: 
1391تبریز،درمانی–به مراکز بهداشتی 

Sexual function, quality of life and marital satisfaction and their relationship in
women of reproductive age referred to health centers in Tabriz, 2012-2013.

مهسا کارخانهدانشجو: 
محمد اصغري جعفرآباديمشاور:اساتیده محمدعلیزاده چرندابیسکین،مژگان میرغفوروندراهنما:اساتید

23/10/92تاریخ دفاع:2/10/91تاریخ تصویب:   

38.

زا: یک کارآزمایی بالینی زیاتومی در زنان نخستتاثیر پماد دارچین بر بهبودي و درد ناشی از برش اپیعنوان: 
تصادفی کنترل شده

The effect of Cinnamon (Cinnamomum Zelanicum) on episiotomy pain & healing
among Primigravid women: a randomized controlled trial

اعظم محمديدانشجو: 
، آذردکتر زهرا فردياساتیدمشاور:، مژگان میرغفوروندسکینه محمدعلیزاده چرندابیاساتیدراهنما:

ادهدکتر یوسف جوادز
25/12/92تاریخ دفاع:25/6/91تاریخ تصویب:   

39.
1391سبک زندگی ارتقا دهنده سالمت و خودکارآمدي در نوجوانان دختر و پسر شهرستان سنندج، : عنوان

Health-promoting and self-efficacy lifestyle among female and male teenagers in
Sanandaj city, 2012-2013

نیکتا توانانژاددانشجو: 



١۴/٠٢/٢٠١٧ هدکتر سکینھ محمدعلیزاد Page 35 of 43

---مشاور:اساتیدسکینه محمدعلیزاده چرندابیمژگان میرغفوروند،راهنما:اساتید
6/8/92تاریخ دفاع:11/9/91تاریخ تصویب:   

40.

ندگی دانشجویان مبتال به دیسمنوره اولیه: یک هاي قاعدگی و کیفیت زتأثیر هومیوپاتی بر درد، نشانهعنوان: 
شدهکارآزمایی تصادفی کنترل

Effect of homeopathy on the pain, menstrual symptoms and quality of life in
students with primary dysmenorrhea: a randomized controlled trial

یوسفیخاطره دانشجو: 
جعفر گلچین، محمدحسن بیگلومشاور:اساتیددعلیزاده چرندابیسکینه محمراهنما:اساتید

4/8/94تاریخ دفاع:26/7/91تاریخ تصویب:  

41.

عنوان: تاثیر دریافت ماست پروبیوتیک بعنوان روش مکمل در بهبود واژینوزباکتریال: یک کارآزمایی بالینی تصادفی 
شده دو سو کور

انشجو: سمیه زیاديد
مشاور: شمسی عباسعلیزاده                             راهنما: سکینه محمدعلیزاده چرندابی، عزیز همایونی راد     اساتیداساتید

28/5/92تاریخ دفاع:25/3/91تاریخ تصویب: 

42.

تنهایی بر شدت دیسمنوره اولیه: یک کارآزمایی تصادفی عنوان: تاثیر مصرف توام  کلسیم و منیزیوم و کلسیم به
کنترل شده

دانشجو: سلیمه نظامی وند چگینی
مشاور: یوسف جوادزادهاساتید، مژگان میرغفوروندچرندابیسکینه محمدعلیزاده راهنما: اساتید

23/12/91تاریخ تصویب:                         تاریخ دفاع:

43.

قایسه تاثیر ژل واژینال گل راعی با ژل واژینال مترونیدازول در درمان واژینوز باکتریال: یک کارآزمایی عنوان: م
بالینی تصادفی کنترل شده  دوسوکور

Comparing the effects of Hypericum Perforatum and metronidazole vaginal gel in
treatment of bacterial vaginosis: a randomised controlled trial

دانشجو: زهرا محمدزاده
، عزیزه فرشبافمشاور: دکتر یوسف جوادزادهاساتیدراهنما: سکینه محمدعلیزاده چرندابی       اساتید

26/2/92تاریخ تصویب:                         تاریخ دفاع:

44.

دگان آمپول دپوپروورابر خونریزي قاعدگی در مصرف کننLDتاثیر کپسول رازیانه و قرص عنوان: 
انسیه محبیدانشجو: 

دکتر مشاور:اساتیدسکینه محمدعلیزاده چرندابیراهنما:اساتید
22/12/92تاریخ دفاع:17/12/1390تاریخ تصویب:    

45.

تصادفی دو سوکور)کارآزمایی(یائسگیزودرسعالئمبرکوهوشبلکتاثیر	: عنوان
ژیال نهاییدانشجو: 

--- اساتیدمشاور:سکینه محمدعلیزاده چرندابیمهناز شهنازي،	اساتیدراهنما:
17/12/91تاریخ دفاع:9/9/1390تاریخ تصویب:     

46.

وم راهنمایی در مورد فقر آهن: یک کارآزمایی آموزان دختر مقطع ستاثیر آموزش همتایان بر آگاهی و عملکرد دانش	عنوان: 
بالینی تصادفی

رقیه سلمانیدانشجو: 
ابراهیمیمهرانگیز اساتیدمشاور: سکینه محمدعلیزاده چرندابی: فهیمه صحتی،اساتیدراهنما

8/3/92تاریخ دفاع: 1/10/90تاریخ تصویب:  

ویکس با پنبه استریل بر کیفیت نتیجه پاپ اسمیراثر پاك کردن سرعنوان: .47
: صدیقه رضاییدانشجو
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مصباحعلیرضا مشاور: اساتیدسکینه محمدعلیزاده چرندابیمهین کمالی فرد،راهنما:اساتید
18/8/1391تاریخ دفاع: 7/2/90تاریخ تصویب:    

48.

دوره نفاسروي تغذیه انحصاري با شیر مادر و افسردگی پس از زایمان در طیتاثیر مشاوره تلفنی برعنوان: 
دانشجو: نفیسه شکرانیان

مشاور: سهرابیاساتیدجمیله ملکوتیسکینه محمدعلیزاده چرندابی، راهنما:اساتید
18/10/92تاریخ دفاع:14/2/90تاریخ تصویب:   

49.

کارآزمایی بالینی تصادفی ثربخشی یک بسته آموزشی بر آگاهی، باور و رفتارهاي تغذیه اي زنان باردار: یکاعنوان: 
کنترل شده

دانشجو: فاطمه امیدي
، مهرانگیز ابراهیمیمشاور:اساتیدسکینه محمدعلیزاده چرندابیمهین کمالی فرد، راهنما:اساتید

محمد اصغري
23/7/1391تاریخ دفاع: 14/2/90تاریخ تصویب:   

50.

1390سال -عملکرد جنسی و ارتباط آن با کیفیت زندگی در زنان یائسه و همسرانشان در شهر ایالمعنوان: 
دانشجو: نازنین رضایی

ظري، سویل حکیمیمشاور: علی منتاساتیدسکینه محمدعلیزاده چرندابیراهنما:اساتید
16/8/91تاریخ دفاع:4/3/90تاریخ تصویب:   

51.

کنترل شدهاثربخشی بسته آموزش جنسی بر باور و عملکرد جنسی زنان باردار: یک کارآزمایی تصادفیعنوان: 
دانشجو: ملیحه افشار

اساتیدمشاور: پریسا یاوري کیااتی، عفت السادات مرقسکینه محمدعلیزاده چرندابیاساتیدراهنما: 
8/9/91تاریخ دفاع: 4/3/90تاریخ تصویب:   

52.

هاي پیشگیري از بارداري بر درك زنان مراجعه مقایسه تاثیر سه رویکرد ارتباطی درمورد اثربخشی روشعنوان: 
: یک کارآزمایی بالینی تصادفی کنترل شده1389تبریز هاي بهداشتی درمانی شهرکننده به مراکز وپایگاه

جهانبخشدانشجو: رقیه 
--- مشاور:اساتیدمهناز شهنازي سکینه محمدعلیزاده چرندابی، راهنما: اساتید

17/5/1390تاریخ دفاع:22/2/89تاریخ تصویب:  

53.

:Irct IDعنوان: تاثیر ورزشهاي دوران بارداري بر افسردگی و خستگی بعد از زایمان 

IRCT201008193706N5
http://apps.who.int/trialsearch/Trial.aspx?TrialID=IRCT201008193706N5

فاطمه محمديدانشجو: 
ور: جلیل باباپورمشااساتیدسکینه محمدعلیزاده چرندابیراهنما: جمیله ملکوتی، اساتید

19/5/1390تاریخ دفاع: 19/12/1388تاریخ تصویب:  : 

54.

دیدگاه در مورد موانع تجویز در میان ارائه دهندگان وارتباط آنها با آگاهی، آگاهی، نگرش در مورد روش وعنوان: 
1389بهداشتی ودرمانی شهر تبریز،نگرش وعملکرد دریافت کنندگان خدمات درمراکز وپایگاههاي 

پوررویا معیندانشجو: 
اور: عزیزه فرشبافمشاساتیدسکینه محمدعلیزاده چرندابیراهنما: اساتید

18/3/90تاریخ دفاع: 19/12/88تاریخ تصویب: 

55.
Irctمسی یک کارآزمایی بالینی تصادفی کنترل شدهIUDتاثیر ژل لیدوکائین بر درد ناشی از جاگذاري عنوان: 

ID: IRCT138903093706N3
http://apps.who.int/trialsearch/Trial.aspx?TrialID=IRCT138903093706N3

فریده کاظمیدانشجو: 
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مشاور: سیمین صیدياساتیدسکینه محمدعلیزاده چرندابیراهنما: اساتید
23/3/90تاریخ دفاع: 5/12/88اریخ تصویب: ت

56.

Irct ID: IRCT138901253706N1مقایسه تاثیر طب فشاري و ایبوپروفن بر دیسمنوره اولیه عنوان: 

http://apps.who.int/trialsearch/trial.aspx?trialid=IRCT138901253706N1
مریم شعبانیدانشجو: 

مشاور: صدیقه کمالیاساتیدسکینه محمدعلیزاده چرندابیراهنما: اساتید
16/11/89دفاع:تاریخ4/12/88تاریخ تصویب: 

57.

کننده به مقایسه تداوم استفاده از آمپول سیکلوفم و دپو مدروکسی پروژسترون استات در زنان مراجعهعنوان: 
1388هاي بهداشت استان آذربایجانشرقی در سال خانه

زادهرباب حسندانشجو: 
مشاور: همایون صادقیاساتیدسکینه محمدعلیزاده چرندابیمهین کمالی فرد،راهنما: اساتید

10/8/89تاریخ دفاع: 17/4/88تاریخ تصویب:  

58.

اکالمپسی در بین زنان مراجعه کننده به مراکز درمانی آن با پرهارتباط مصرف اسیدفولیک و سطح سرمیعنوان: 
1388آموزشی الزهرا در سال 

هانیه صالحیدانشجو: 
مشاور: عزیزه فرشبافاساتیدسکینه محمدعلیزاده چرندابیجمیله ملکوتی،راهنما: اساتید

19/7/89تاریخ دفاع: 22/2/88تاریخ تصویب: 

59.

و غلظت اسیداسکوربیک داخل لکوسیتی Cاي میزان مصرف مواد غذایی حاوي ویتامین عنوان: بررسی مقایسه
با مادران داراي فشارخون طبیعیمبتالیان به پره اکالمپسی

دانشجو: محبوبه قابل
مشاور: سید جمال قائم مقامی، دکتر رضا مهدوي            اساتیدسکینه محمد علیزادهراهنما: اساتید

مکان: مراکز آموزشی درمانی الزهرا و طالقانی
29/2/83تاریخ دفاع: 11/3/1382تاریخ تصویب: 

60.

در زنان مراجعه کننده به CuT380Aعنوان: بررسی میزان تداوم و دالیل عدم تداوم استفاده از آي یو دي 
1382مراکز بهداشتی درمانی تبریز در سال 

دانشجو: انسیه جنابی
سکینه محمد علیزادهاساتید راهنما: ریحانه ایوان بقا، 

15/8/82تاریخ دفاع: 6/11/1381تاریخ تصویب: 

61.

هاي زودرس یائسگیعنوان: اثر شنبلیله بر نشانه
دانشجو:سویل حکیمی

باغیآذر         استاد مشاور: دکتر پروین مصطفی قره، دکترعباس دلسکینه محمدعلیزادهاساتید راهنما: 
23/10/82تاریخ دفاع: 10/5/1381یب: تاریخ تصو

62.

ماه اول بعد از زایمان در شهر 15عنوان: بررسی نحوه استفاده از روشهاي غیردائمی پیشگیري از بارداري در طی 
1380تبریز. 

دانشجو: فاطمه کوچکی مقدم
سکینه محمدعلیزاده چرندابیحوریه حلیمی، اساتید راهنما: دکتر

25/1/82تاریخ دفاع: 14/4/1380تاریخ تصویب: 

63.
افتادگی اندامهاي لگنی و اثر آن بر کیفیت زندگی زنان در مراجعین هاي پایینعنوان: میزان، عوامل خطر و نشانه

1381ي مراکز آموزشی درمانی الزهرا و طالقانی شهر تبریز، به درمانگاهها
Rate, risk factors and symptoms of prolapse of pelvic organs and its effect on
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quality of life of women reffered to two educational hospitals in Tabriz, Iran, 2002
دانشجو:سحرسادات صبح گل

سکینه محمد علیزادهاستاد راهنما: 
اساتید مشاور: دکترآلهه مدارك، مهندس حسین کوشاور

14/12/81تاریخ دفاع: 22/12/1380تاریخ تصویب: 

64.

1380هفته بعد از زایمان در شهرستان تبریز، 6عنوان: بررسی مشکالت سالمتی مادران، 
وحیدانشجو: مریم ر

سکینه محمدعلیزاده چرندابیاستاد راهنما: 
استاد مشاور: دکتر علیرضا نیک نیاز

21/8/81تاریخ دفاع: 14/4/1380تاریخ تصویب: 

65.

1380ر تبریز. عنوان: بررسی آگاهی و منابع اطالعاتی زوجین در زمینه روشهاي پیشگیري از بارداري در شه
دانشجو: هما یوسفی

سکینه محمدعلیزاده چرندابیاستاد راهنما: 
اساتید مشاور: محمدحسن صاحبی حق، حسین کوشاور

8/7/81تاریخ دفاع: 17/3/1380تاریخ تصویب: 

66.

رانجام حاملگی در مادران زایمان کرده در مراکز آموزشی درمانی گذاري بین تولدها با سعنوان: ارتباط فاصله
1378وابسته به دانشگاه علوم پزشکی تبریز، سال 

دانشجو: رباب طائفه حسنلو
سکینه محمد علیزاده چرندابیاساتید راهنما: مهین برادران رضایی، 

استاد مشاور: دکتر اصغر حمیدي
25/12/79تاریخ دفاع: 20/3/1378تاریخ تصویب: 

67.

عنوان: : تأثیر دو روش مختلف آموزشی بر آگاهی، نگرش و عملکرد دبیران زن  دبیرستانهاي دخترانه شهر تبریز 
در زمینه پیشگیري از سرطان گردن رحم

دانشجو: سیمین صیدي
مدعلیزاده چرندابیسکینه محاساتید راهنما: مهین برادران رضایی، 

استاد مشاور: دکتر اصغر حمیدي
6/5/79تاریخ دفاع: 20/3/1378تاریخ تصویب: 

68.

کنندگان از آمپولهاي دپوپروورا در مورد این روش در مراکز بهداشتی عنوان: آگاهی، نگرش و عملکرد استفاده
ال درمانی تبریز، س

1378
دانشجو: آذر رنجی

، مهین برادران رضاییسکینه محمدعلیزاده چرندابیاساتید راهنما: 
28/4/79تاریخ دفاع: 22/7/1378تاریخ تصویب: 

69.

وزشی درمانی الزهرا، سال عنوان: تأثیر آموزش مکتوب بر آگاهی و عملکرد زنان در مراقبت از نوزاد در مرکز آم
1378

دانشجو: مژگان میرغفوروند
، سوسن ولیزادهسکینه محمد علیزاده چرندابیاساتید راهنما: 
19/3/79تاریخ دفاع: 15/7/1378تاریخ تصویب: 

70.
ودیک و احتقانی) در دختران دانشجوي دانشگاه عنوان: تأثیر فنون آرامسازي بر قاعدگی دردناك اولیه (اسپاسم

علوم پزشکی تبریز
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صدیقه کمالیدانشجو:
سکینه محمدعلیزاده چرندابیاساتید راهنما: دکتر سیدمحمدعلی قریشی زاده، 

استاد مشاور: مهندس حسین کوشاور
5/2/79اع: تاریخ دف12/4/1378تاریخ تصویب: 

71.

عنوان: شیوع کم خونی و ارتباط آن با مشخصات فردي اجتماعی زنان باردار مراجعه کننده به مراکز آموزشی 
1378درمانی تبریز، سال 

دانشجو: منیره رضایی
، سکینه محمدعلیزاده چرندابیاساتید راهنما: دکتر عالیه قاسم زاده

17/12/78تاریخ دفاع: 20/3/1378تاریخ تصویب: 

مشاور پایاننامھ دانشجویان کارشناسی ارشداستاد 
72.

هفته و 35و ارتباط آن با مشخصات مادري و نوزادي در نوزادان سالم با سن حاملگی ارزیابی خطر زردي شدید عنوان: .73
بیشتر

دکتر عبداهللا جنت دوست، دکتر مژگان میرغفورونداساتید راهنما:  ربابه سیديدانشجو: 
دکتر محمد اصغري، دکتر سکینه محمدعلیزاده: اساتید مشاور

:تاریخ دفاعتاریخ تصویب: 
تاثیر تجویز متوکلوپرامید به مادر بر بیلیروبین نوزاد و پروالکتین مادر: یک کارآزمایی بالینی تصادفی کنترل عنوان: .74

شده
شیرین اصولیدانشجو: 

: اساتید مشاورعبداهللا جنت دوست، دکتر مژگان میرغفورونداساتید راهنما: 
:تاریخ دفاع22/9/95تاریخ تصویب: 

تاثیر پري بیوتیک بر عالیم کلینیکی و پاراکلینیکی سندرم تخمدان پلی کیستیک: یک کارآزمایی بالینی عنوان: .75
تصادفی کنترل شده سه سو کور

سودا قلی زادهدانشجو: 
دکتر اکبر علی عسگرزاده، دکتر اساتید مشاور: دکتر پروین دهقاندکتر مژگان میرغفوروند، هنما:  اساتید را

سکینه محمدعلیزاده
تاریخ دفاع:6/3/95تاریخ تصویب: 

به یبوست مزمن: یک کارآزمایی تاثیر کپسول گیاهی ترکیبی بر یبوست و عملکرد جنسی زنان یائسه مبتالعنوان: .76
بالینی تصادفی شده

پریا الیاسونديدانشجو: 
دکتر سکینه محمدعلیزادهاساتید مشاور: دکتر الله خداییاساتید راهنما:   دکتر مژگان میرغفوروند، 

تاریخ دفاع:12/12/94تاریخ تصویب: 
تاثیر کپسول میوه گل نسترن بر بروز عفونت ادراري در دوره نفاس: یک کار آزمایی بالینی تصادفی کنترل شده: عنوان.77

مهدیه سیفیدانشجو: 
دکتر الله خداییاساتید مشاور: دکتر شمسی عباسعلیزادهاساتید راهنما:   دکتر مژگان میرغفوروند، 

دکتر سکینه محمدعلیزاده
تاریخ دفاع:16/12/94یخ تصویب: تار

تاثیر مشاوره بر سبک زندگی ارتقا دهنده سالمت در زنان میانسال: یک کارآزمایی بالینی تصادفی کنترل شده عنوان: .78
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تک سوکور
وحیده کریم لودانشجو: 

: سکینه محمدعلیزادهاساتید مشاورجمیله ملکوتی، دکتر مژگان میرغفورونداساتید راهنما:
:تاریخ دفاع18/9/1394تاریخ تصویب: 

تاثیر مشاوره قبل از باردري بر سبک زندگی: یک کارآزمایی بالینی تصادفی کنترل شدهعنوان: .79
سکینه قاسمیدانشجو: 

: سکینه محمدعلیزادهاساتید مشاورفوروند، دکتر جلیل باباپورمیرغدکتر مژگان اساتید راهنما:
:تاریخ دفاع3/10/1394تاریخ تصویب:  

مقایسه نشانه هاي جسمانی روانشناختی زنان شهري و روستایی در دوران یائسگی و ارتباط آن با کیفیت عنوان: .80
زندگی

حوریه بدلی (ارس)نشجو: دا
: سکینه محمدعلیزادهاساتید مشاورمژگان میرغفوروند، سویل حکیمیاساتید راهنما:

:تاریخ دفاع20/8/93تاریخ تصویب:  
فعال لیبر زنان نخست زاتاثیر دوش آب گرم و تزریق وریدي هیوسین بر شدت درد و طول مدت فازعنوان: .81

صفا مددي (ارس)دانشجو: 
: سکینه محمدعلیزادهاساتید مشاورفهیمه صحتی، مژگان میرغفورونداساتید راهنما:

:تاریخ دفاع26/2/94تاریخ تصویب:   
و کیفیت زندگی زنان مبتال به دیابت حاملگی: یک کارآزمایی بالینی تاثیر بسته آموزشی بر رفتار خود مراقبتیعنوان: .82

تصادفی کنترل شده
(ارس)هاوین زندي نوادانشجو: 

: سکینه محمدعلیزادهاساتید مشاورفهیمه صحتی، مژگان میرغفورونداساتید راهنما:
:تاریخ دفاع16/6/93تاریخ تصویب: 

پذیر و ارتباط آن با عملکرد جنسی زنان یائسه شیوع و عوامل خطر اختالالت کف لگن و سندرم مثانه تحریکعنوان: .83
94- 95مراجعه کننده به مراکز بهداشتی شهر تبریز 

الهام امینیاندانشجو: 
، پروین باستانیمحمدعلیزاده: سکینهاساتید مشاورسویل حکیمیاساتید راهنما:

:تاریخ تصویب:                                  تاریخ دفاع
اط آن با خودکارآمدي و عملکرد شیردهی در مادران شیرده مراجعه کننده به مراکز بحمایت اجتماعی و ارتعنوان: .84

1393بهداشتی درمانی تبریز، 
فاطمه فریدوند (ارس)دانشجو: 

: سکینه محمدعلیزادهاساتید مشاورجمیله ملکوتی، مژگان میرغفوروندا:اساتید راهنم
: تاریخ دفاع16/6/93تاریخ تصویب: 

رل شدهتاثیر مکمل روي و منیزیم بر اضطراب و افسردگی پس از زایمان: یک کارآزمایی بالینی تصادفی کنتعنوان: .85
فاطمه عدالتی دانشجو: 

یوسف جوادزاده: سکینه محمدعلیزاده،اساتید مشاورمژگان میرغفورونداساتید راهنما:
14/5/95: تاریخ دفاع30/4/93تاریخ تصویب:  

درمانی- باروري مراجعه کننده به مراکز بهداشتی خشونت خانگی و ارتباط آن با کیفیت زندگی در زنان سنینعنوان: .86
دانشجو: صونیا اسدي

: سکینه محمدعلیزادهاساتید مشاورکیاپریسا یاوري، مژگان میرغفورونداساتید راهنما:
13/5/95: تاریخ دفاع3/3/93:تاریخ تصویب
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انس پوست پرتقال بر افسردگی و اضطراب دوران بارداري: یک کارآزمایی بالینی تصادفی کنترل شدهتاثیر اسعنوان: .87
دانشجو: مینا گالشی

دکتر الله خدایی، : سکینه محمدعلیزادهاساتید مشاورمژگان میرغفورونداساتید راهنما:
7/6/94تاریخ دفاع3/3/93تاریخ تصویب:   

اسطوخودوس و بادرنجبویه به تنهایی بر عالیم سندرم پیش از قاعدگی - تأثیر مصرف ترکیب بادرنجبویه عنوان: .88
)PMS و کیفیت زندگی دانشجویان ساکن در خوابگاههاي دانشگاه علوم پزشکی تبریز: یک کارآزمایی تصادفی (

کنترل شده
دانشجو: سولماز قنبري

عزیزه فرشباف خلیلی، : سکینه محمدعلیزادهاساتید مشاورجمیله ملکوتی، مژگان میرغفوروندراهنما:اساتید
29/4/94: تاریخ دفاع13/11/92تاریخ تصویب:    

تصادفی شده سه سوکورتاثیر مصرف ماست پروبیوتیک بر یبوست دوران بارداري: یک کارآزمایی بالینی عنوان: .89
شکريکلثوم دانشجو: 

آذردکتر زهرا فردي، : سکینه محمدعلیزادهاساتیدمشاورراد، عزیز همایونیمژگان میرغفورونداساتید راهنما:
تاریخ دفاع20/2/93تاریخ تصویب:    

یک کارآزمایی ر میزان استرس، اضطراب و افسردگی دوران بارداري: تاثیر آواي قران با معانی و بدون آن بعنوان: .90
تصادفی کنترل شده

بتول جباريدانشجو: 
: سکینه محمدعلیزادهمشاوراساتید، فهیمه صحتیمژگان میرغفورونداساتید راهنما:

30/3/95: تاریخ دفاع9/6/92تاریخ تصویب:   
یک کارآزمایی تصادفی کنترل شدهنوان: تاثیر میوه به بر میزان خونریزي قاعدگی: ع.91

Effect of Cydonia Oblanga on menstrual bleeding
دانشجو: پري راهی

و یوسف جوادزده: سکینه محمدعلیزادهاساتیدمشاورمژگان میرغفورونداساتید راهنما:
17/10/94: تاریخ دفاع6/7/92تاریخ تصویب:   

92.

زا در دوران پس از زایمان: یک کارآزمایی تصادفی کنترل شدهتأثیر آموزش بر سبک زندگی مادران نخستعنوان: 
فرزانه خدابندهدانشجو: 

و محمد اصغريسکینه محمدعلیزادهمشاور:مهین کمالی فرد           اساتیداساتیدراهنما:مژگان میرغفوروند،
29/8/93تاریخ دفاع:7/2/92تاریخ تصویب:  

عنوان: عوامل موثر بر انتخاب نوع زایمان بر اساس مدل باور بهداشتی در زنان باردار.93
دانشجو: زهرا فتح الهی

سکینه محمدعلیزادهوروند،مژگان میرغف: مشاوراساتیدپوراساتید راهنما: سهیال بانی، شیرین حسن
26/3/94: تاریخ دفاع8/3/92تاریخ تصویب: 

عنوان: تاثیر پماد دم اسب بر ترمیم و درد ناشی از برش اپیزیاتومی.94
دانشجو: اعظم اصغري

دعلیزاده: سکینه محممشاوراساتیدپوراساتید راهنما: سهیال بانی، شیرین حسن
93/ /تاریخ دفاع27/10/91تاریخ تصویب: 

، يعنوان: اختالل عملکرد جنسی، رضایت زناشویی و رفتارهاي جستجوي کمک در زوجین تازه ازدواج کرده شهر سار.95
1391

دانشجو: زینب خاکی رستمی
، محمد اصغري: سکینه محمدعلیزادهمشاورتیداساتید راهنما: مژگان میرغفوروند، جمیله ملکوتی          اسا
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94تاریخ دفاع5/11/91تاریخ تصویب:

مقایسه اثر دو روش تجویز مکمل آهن بر میزان هموگلوبین و خلق در دانشجویان دختر: یک کارآزمایی بالینی عنوان: .96
تصادفی دوسوکور

Comparison of two iron complementary prescription methods on hemoglobin level
and mood of girl students: A Randomized, double blind controlled trial

پورائمه حسندانشجو: 
مژگان میرغفوروند: سکینه محمدعلیزاده، اساتیدمشاورپوراساتید راهنما: سهیال بانی، شیرین حسن

22/7/92تاریخ دفاع19/7/91تاریخ تصویب: 
حمایت اجتماعی در زنان باردار و ارتباط آن با وزن و قد هنگام تولد نوزاد، افسردگی پس از زایمان در مراجعه عنوان: .97

90- 91کنندگان به مراکز و پایگاههاي بهداشتی شهر تبریز، 
ایلناز ایرانزاددانشجو: 

مژگان میرغفوروند: سکینه محمدعلیزاده، اساتیدمشاورورپاساتید راهنما: سهیال بانی، شیرین حسن
20/12/92تاریخ دفاع:5/7/91تاریخ تصویب: 

عنوان: تاثیر ترانکسامیک اسید بر حجم خون دفع شده بعد از زایمان.98
The effect of intravenous tranexamic acid on the duration of the third stage of labor

دانشجو: مینا شیردل
سکینه محمدعلیزاده چرندابیمشاور: دکتر فاطمه عباسعلیزاده       اساتیدمژگان میرغفوروند،راهنما:اساتید

28/2/92تاریخ تصویب:                         تاریخ دفاع:
(کارآزمایی بالینی دو سوکور)مسیIUDتاثیر الوندر استنشاقی بر اضطراب ودرد ناشی از جایگذاريعنوان: .99

جودانشجو: رویا نیک
: سکینه محمدعلیزادهاساتید راهنما: مهناز شهنازي، پریسا یاوري کیا                            اساتیدمشاور

17/12/91تاریخ دفاع:28/4/90تاریخ تصویب: 
یت زندگی وسازگاري زناشویی زوجین نابارور مراجعه کننده به درمانگاه نازایی ارتباط علت نازایی با کیفعنوان: .100

89بیمارستان الزهراء تبریز
الهام دهقانپوردانشجو: 

مهرناز صدقیانیسکینه محمدعلیزاده، راهنما: مهین کمالی فرد                             اساتیدمشاور:استاد
22/6/90تاریخ دفاع: 8/2/1389تاریخ تصویب:    

عنوان: بررسی آگاهی و نگرش دانشجویان پسر مرکز تربیت معلم در زمینه بیماري ایدز و تاثیر آموزش بر روي آن در .101
1382شهرستان تبریز سال 
دانشجو: یعقوب امامی

، کبري پرون: سکینه محمد علیزادهاستاد راهنما: فرحناز عبداهللا زاده                         اساتید مشاور
13/5/83تاریخ دفاع: 12/3/1382تاریخ تصویب: 

عنوان: بررسی عالیم اختالل کمبود توجه بیش فعالی کودکان پیش دبستانی براساس گزارش والدین و مربیان در مهد .102
1382کوکهاي شهر تبریز، سال 

شجو: واحد عالییدان
، دکتر علی فخاري، ملیحه اسدالهی : سکینه محمد علیزادهاستاد راهنما: آذر مرادي            اساتید مشاور

25/1/83تاریخ دفاع: 6/11/1381تاریخ تصویب: 
تماعی بیماران سرطانی در مراکز آموزشی و درمانی شهید قاضی عنوان: بررسی امید و ارتباط آن با مشخصات فردي اج.103

1382تبریز، 
دانشجو: اسفندیار بالجانی
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،علیرضا محجل اقدمسکینه محمد علیزادهاساتید راهنما: مادلین آراکس                        اساتید مشاور: 
30/2/83تاریخ دفاع: 26/1/2003تاریخ تصویب: 

نگرش ماماها با سایر کارکنان واحد بهداشت خانواده مراکز بهداشتی و درمانی شهر عنوان: بررسی مقایسه اي دانش و.104
هاي بهداشتی اولیهتبریز نسبت به مراقبت

چه سپهرالدینندانشجو: شهال خوا
سکینه محمد علیزادهاستاد مشاور: اساتید راهنما: محمد حسن صاحبی حق                      

4/8/82تاریخ دفاع: 8/10/1381تاریخ تصویب: 
عنوان: بررسی سرانجام حاملگی در موارد آغشتگی مایع آمنیوتیک به مکونیوم در مرکز آموزشی درمانی طالقانی تبریز .105

1381در سال 
محمديجو: نفیسه ملکدانش

سکینه محمد علیزادهاستاد راهنما: نیلوفر ستارزاده                                         استاد مشاور: 
6/7/82تاریخ دفاع: 15/10/1381تاریخ تصویب: 

زمینه پیشگیري از تماس با خون و سایر مایعات بدنی زنان در عنوان: بررسی نحوه عملکرد کارکنان و دانشجویان در .106
مراکز آموزشی درمانی زنان تبریز

ناهید فرهادي دانشجو: 
کوشاور حسینسکینه محمدعلیزاده ،اساتید مشاور: استاد راهنما: فهیمه صحتی                            

4/7/81تاریخ دفاع: 4/7/1381تاریخ تصویب:         
1380عنوان: بررسی نیازهاي آموزشی پرستاران مراکز  آموزشی درمانی دانشگاه علوم پزشکی تبریز در مورد ایدز، .107

دانشجو: کامل رخشا
استاد راهنما: فرحناز عبداله زاده

، سکینه محمد علیزادهاساتید مشاور: سیما مقدسیان
27/5/81تاریخ دفاع: 3/6/1380: تاریخ تصویب

1376عنوان: بررسی کیفیت ارائه خدمات مراقبتهاي دوران بارداري در مراکز بهداشتی درمانی شهر اهر، سال .108
دانشجو: حمیده پیري

، احمد آقازادهه محمد علیزادهسکیناساتید راهنما: مهین برادران رضایی                          اساتید مشاور: 
15/10/77تاریخ دفاع: 3/7/1376تاریخ تصویب: 


