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Fetal and Neonatal
Outcomes of Magnesium
Sulfate and Nifidipine in
Suppression of Preterm
Labor

نویسنده اول 22/2/89

پیامدھای مادری ناشی از دریافت 
سولفات منیزیوم و نیفیدیپین در 

مھار زایمان زودرس
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WHOو همکاري با ماماي مسئول در طرح آزمایشی پزشک خانواده 1

13761378)نی منظریهدرمابهداشتیدر مرکز پایلوت(

International Journal of
Woman's Health and
Reproductive Science

مجله زنان مامایی ونازایی 
ایران
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نرم افزاري
6

ساعت
/25/11تبریزدانشگاه علوم پزشکی تبریز
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ها به همراه محاسبات اصول پایه در تجزیه و تحلیل داده15

نرم افزاري
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ساعت
18و 11تبریزدانشگاه علوم پزشکی تبریز

1391تیر 
خونریزي هاي غیر طبیعی در دوران باروري و پس از 16

یائسگی
19

ساعت
/1391/11تبریزدانشگاه علوم پزشکی تبریز

لغایت 18
1391/11/
19
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ساعت
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لغایت 10

1392/07/
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قلب و عروق و بیماریها در بارداري در جهت ارتقاء 18
سالمت مادران

18
ساعت

/1392/09تبریزدانشگاه علوم پزشکی تبریز
لغایت 20

1392/09/
21

12قرآنروخوانی19
ساعت
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24/08/86
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دانشگاه علوم 20/11/86تبریزپزشکی

10الهیعدل28
ساعت

دانشگاه علوم 10/12/86تبریزپزشکی



٩
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دانشگاه علوم 15/01/88تبریزپزشکی
لغایت 

28/12/88
10نورسورهتفسیر32

ساعت
دانشگاه علوم 15/01/88تبریزپزشکی

لغایت 
28/12/88

12قانونوپرستار33
ساعت

مرکز کشوري 26/04/89تبریزسالمت
لغایت 

26/04/89
15روانیبهداشت34

ساعت
مرکز کشوري 09/06/89تبریزسالمت

لغایت 
10/06/89

15ورزشیبهداشت35
ساعت

مرکز کشوري 09/06/89تبریزسالمت
لغایت 
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2نوزادانپرستاري36
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ساعت

مرکز کشوري 21/09/89تبریزسالمت
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