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ػبثقِ آهَصؿي   
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     مبسؿٌبػي هبهبيي دس داًـگبُ ػلَم پضؿني اكفْبى 1356-1360 

 طشح پظٍّـي هلَة

 (هدشي )ثشسػي هقبيؼِ دٍ سٍؽ تـخيق دس هبمشٍصهيب  

 (هدشي ) ثشسػي ديذگبُ اػبتيذ ًؼجت ثِ اسصؿيبثي دس داًـگبُ ػلَم پضؿني مشهبًـبُ  

 (هدشي  )ثشسػي ساثطِ حبهلگي ًبخَاػتِ ثب افؼشدگي  

 (هدشي  )ثشسػي ّوجؼتگي ًوشُ اهتحبى خبهغ ػلَم پبيِ ثب ًوشُ اسصؿيبثي اػبتيذ ػلَم پبيِ  

 (ّونبس  ) 1378اسصيبثي دسًٍي گشٍُ اطفبل داًـگبُ ػلَم پضؿني مشهبًـبُ دس ػبل  

آگبّي ٍ ًگشؽ اػوبي ّيأت ػلوي داًـگبُ ػلَم پضؿني مشهبًـبُ ًؼجت ثِ آهَصؽ پضؿني خبهؼِ ًگش  

 .(ّونبس) 1378

هيضاى اًگيضُ ٍ ًگشؽ داًـدَيبى پضؿني ًؼجت ثِ سؿتِ خَد دس هقبطغ هختلف تحليلي مشهبًـبُ ػبل  

 .(ّونبس) 1378

 (ّونبس)ثشسػي ّوجؼتگي ستجِ داًـگبُ دس اهتحبًبت خبهغ ػلَم پبيِ ٍ پشُ اًتشًي ثب ػَاهل داًـدَيي  

 (ّونبس) 1380ثشسػي ٍهؼيت آهَصؿي دس داًـگبُ ػلَم پضؿني اص ديذگبُ اػبتيذ دس ػبل  

 (ّونبس)ثشسػي هيضاى سهبيت مبسمٌبى ػتبدي داًـگبُ ػلَم پضؿني مشهبًـبُ - 10

 ثب ًتبيح اهتحبى خبهغ ػلَم پبيــِ 79ثشسػي ّوجؼتگي ٍيظگي فشدي ٍ تحليلي داًـدَيبى پضؿني ٍسٍدي -11

. (ّونبس ) دس داًـنذُ پضؿني 28دٍسُ 

 1380ثشسػي ؿيَع ػَاسم حبهلگي دس صًبى حبهلِ تحت پَؿؾ ػشكِ خبهؼِ ًگش مشهبًـبُ دس ػبل - 12

. (ّونبس)

. (ّونبس) هتخلليي ثبليٌي ؿْش مشهبًـبُ CBCثشسػي هفيذ ثَدى گضاسؿبت ؿوبسؽ ػلَلْبي خًَي - 13

. (ّونبس) 1380ثشسػي هيضاى سٍي دس ثيوبساى تبالػوي هبسٍط دس ثيوبسػتبى ؿْيذ فْويذُ ػبل - 14

  (ّونبس ) ثشسػي هيضاى سػبيت قلوشٍ اًؼبًي تَػط پضؿل ٍ پشػتبس اص ديذگبُ ثيوبساى ثؼتشي ؿذُ– 15

 (ّونبس ) ثشسػي تأثيش دٍ سٍؽ هَػيقي ٍ توشيٌبت تٌفؼي ثش هيضاى دسد دس مَدمبى تبالػوي– 16

. (هدشي ) هقبيؼِ ًظش خبًوْبي ثبسداس ًؼجت ثِ صايوبى ثي دسد قجل ٍ ثؼذ اص آهَصؽ – 17

 .(هدشي  )مشهبًـبُ . ح. ع.ثشسػي ٍهؼيت اؿتغبل ثِ مبس داًؾ آهَختگبى سؿتِ ّبي هبهبيي ٍ پشػتبسي د -18

ثشسػي هيضاى پزيشؽ دس هقبطغ ثبالتش ٍ ٍيظگي ّبي فشدي ٍ تحليلي داًؾ آهَختگبى داًـنذُ پشػتبسي ٍ - 19

 . (هدشي)1372 – 1382هبهبيي ٍ پيشاپضؿني مشهبًـبُ 

 .(هدشي)ثشسػي ٍهؼيت پظٍّؾ طي يل دٍسُ دُ ػبلِ دس داًـگبُ ػلَم پظؿني مشهبًـبُ-20



 هقبالت چبح ؿذُ 

 ػبل –تأثيش امؼي تَػيي دس طَل هذت هشحلِ ػَم صايوبى دس صًبى ؿنن دٍم هدلِ ػلوي پظٍّـي ثْجَد  -1

 . 9 – 14، ف 76دٍم ؿوبسُ اٍل ، پبييض 

 ؿوبسُ دٍم ثْبس ٍ –هقبيؼِ دٍ سٍؽ تخويي ثبليٌي ٍصى خٌيي هدلِ ػلوي پظٍّـي ثْجَد ػبل دٍم  -2

  .21 15 ف 77تبثؼتـــــبى 

ثشسػي اًَاع تَدُ ّبي خشاحي ؿذُ تخوذاى هشاخؼيي ثِ هشمض آهَصؿي دسهبًي هؼتوذي مشهبًـبُ هدلِ  -3

  .22 – 27ف  1380ػبل پٌدن ، ؿوبسُ ػَم ، صهؼتبى  . 1376 – 79ػلوي پظٍّـي ثْجَد طي ػبلْبي 

( 1375)ثشسػي ػلل تشٍهب دس ثيوبساى ثؼتشي ؿذُ دس ثخؾ خشاحي هشمض آهَصؿي دسهبًي طبلقبًي مشهبًـبُ  -4

  .65 – 70 ف 1379هدلِ ػلوي  پظٍّـي ثْجَد ػبل چْبسم ؿوبسُ اٍل ، تبثؼتبى 

هقبيؼِ تأثيش دٍ سطين تدَيض آّي خَسامي دس ّوَگلَثيي ٍ ّوبتَمشيت صًبى ثبسداس ، هدلِ ػلوي پظٍّـي  -5

  .20 – 26 ف 1381ثْجَد ، ؿوبسُ ؿـن ؿوبسُ دٍم ، تبثؼتبى 

ٍهؼيت هْبستْبي استجبطي اػتبداى داًـگبُ ػلَم پضؿني مشهبًـبُ ٍ ًقؾ آى دس اسصؿيبثي داًـدَيبى اص  -6

 .1 – 8 ف 1379آًبى ، هدلِ ػلوي پظٍّـي ثْجَد ػبل چْبسم ، ؿوبسُ دٍم پبييض 

 هدلِ – 1378ٍهؼيت فؼبليت آهَصؿي اػتبداى داًـگبُ ػلَم پضؿني مشهبًـبُ اص ًظش داًـدَيبى دس ػبل  -7

  .27 – 22 ف 1379ػلوي پظٍّـي ثْجَد ، ػبل چْبسم ، ؿوبسُ ػَم ، صهؼتبى 

 دس صًبى هشاخؼِ مٌٌذُ ثِ هشامض ثْذاؿتي دسهبًي T380A ٍ 375ثشسػي ػَاسم آي يَ دي ّبي هَلتي لَد  -8

 هدلِ ػلوي پظٍّـي داًـگبُ ػلَم پضؿني اساك ، ػبل پٌدن 1381داًـگبُ ػلَم پضؿني مشهبًـبُ دس ػبل 

  .48 – 42 ف 1381ؿوبسُ ػَم پبييض 

ثشسػي ديذگبُ اػوبي ّيبت ػلوي دس خلَف ثؼوي اص ؿبخق ّبي آهَصؿي دس داًـگبُ ػلَم پضؿني - 9

. 1383هدلِ ػلوي پظٍّـي ثْجَد ػبل ّـتن ؿوبسُ اٍل ثْبس . مشهبًـبُ 

ثشسػي ّوجؼتگي ثيي ستجِ اهتحبى خبهغ ػلَم پبيِ ٍ ًوشُ اسصؿيبثي اػتبداى دس گشٍّْبي آهَصؿي ػلَم پبيِ - 10 

 . 1383ػبل ّـتن ؿوبسُ ػَم پبييض . هدلِ ػلوي پظٍّـي ثْجَد . داًـگبُ ػلَم پضؿني مشهبًـبُ

 . 1383ػبل ّـتن ؿوبسُ چْبسم صهؼتبى . هدلِ ػلوي پظٍّـي ثْجَد . اپيذهيَلَطي آًؼفبلي دس ؿْش مشهبًـبُ - 11

 . 1384ثشسػي ٍهؼيت ػِ دٍسُ اسصؿيبثي هدلِ ػلوي پظٍّـي داًـنذُ پشػتبسي هبهبيي ؿوبسُ اٍل تبثؼتبى - 12

 دس صًبى هشاخؼِ مٌٌذُ ثِ هشامض ثْذاؿتي (DMPA)ػَاسم ؿبيغ آهپَل ّبي دپَهذسٍمغ پشٍطػتشٍى اػتبت - 13

 پبييض 2ؿوبسُ .  هدلِ ػلوي پظٍّـي اػشاس ، ػبل يبصدّن – 1382.ٍ دسهبًي داًـگبُ ػلَم پضؿني دس مشهبًـبُ 

1383. 

هدلِ داًـگبُ . تؼييي اسصؽ تـخيلي آصهَى تحشيل استؼبؽ كَتي دس پيـگَيي صخشخٌيي طي فبص صايوبى  - 14

 . 1384ؿوبسُ دٍم تبثؼتبى . ػلَم پضؿني اساك فللٌبهِ سُ آٍس داًؾ ، ػبل ّـتن 
15-  S Iranfar, J shakeri M Ranjbar, P NachadJafar and M Rezaie. Is uninteded 
pregnancy a risk factor for depression in iranian women. Eastern mediterranean 
health journal , Vol 11, No 4. 2005. 

هيضاى تَافق آصهًَْبي . دمتش هٌلَس سهبيي ، هٌْذع دائن سٍؿٌي ، ؿيشيي ايشاى فش ، دمتش داسيَؽ ؿنيجبيي- 16

ػبل ًْن ، ؿوبسُ ػَم .( 1369 – 81 )خبهغ ػلَم پبيِ ٍ پيؾ مبسٍسصي دس ستجِ ثٌذي داًـگبُ ػلَم پضؿني مشهبًـبُ 

 .  54 – 48ف   (26ؿوبسُ پي دس پي  ) 1384، پبييض 

ثشسػي ّوجؼتگي ٍيظگيْبي فشدي ٍ تحليلي . هظفش خضاػي ، ؿيشيي ايشاى فش ، هٌلَس سهبيي ، كذيقِ خضاػي - 17

طت ٍ تضميِ ، ػبل .  ثب ًتبيح اهتحبى خبهغ ػلَم پبيِ دس داًـنذُ پضؿني مشهبًـب1379ُداًـدَيبى پضؿني ٍسٍدي 

 .15 تب 11، كفحِ 1384چْبسدّن ، پبييض 



هيضاى اًگيضُ . دمتش داسيَؽ ؿنيجبيي ، ؿيشيي ايشاى فش، ًلشت الِ هٌتظشي ، هٌلَس سهبيي ، ًبّيذ يبسي- 18

، 1384طت ٍ تضميِ ػبل چْبسدّن ، تبثؼتبى . داًـدَيبى پضؿني ًؼجت ثِ سؿتِ خَد دس هقبطغ هختلف تحليلي

 .15 تب 10كفحِ 

ثشسػي هَاسد اسخبع ؿذُ ػقط . طشاٍت فبخشي ، ؿيشيي ايشاى فش، فشاًل هحجيبى، حويذسهب ػؼيذ ثشٍخٌي- 19

فللٌبهِ ػلوي پظٍّـي داًـنذُ پشػتبسي ، هبهبيي ٍ  (1380 )تحشيني ثِ هشمض آهَصؿي دسهبًي هؼتوذي مشهبًـبُ 

 .1384ػبل دٍم ؿوبسُ دٍ، تبثؼتبى . پيشاپضؿني مشهبًـبُ 

ثشسػي ػِ دٍسُ اسصؿيبثي فؼبليتْبي آهَصؿي اػوبي ّيأت ػلوي . ؿيشيي ايشاى فش، ثبثل ايضدي، هشين ايشاى فش- 20

فللٌبهِ ػلوي پظٍّـي داًـنذُ پشػتبسي ، . 1378-1379اص ديذگبُ داًـدَيبى داًـگبُ ػلَم پضؿني مشهبًـبُ ػبل 

 .1383ػبل اٍل ؿوبسُ اٍل صهؼتبى . هبهبيي ٍ پيشاپضؿني مشهبًـبُ 

فللٌبهِ ػلوي . ثشسػي ساثطِ حبهلگي ًبخَاػتِ ٍ ٍصى خٌيي.پشٍيي ًظاد خؼفش, هَْؽ سًدجش, ؿيشيي ايشاى فش- 21

پظٍّـي داًـنذُ پشػتبسي ، هبهبيي ٍ پيشاپضؿني مشهبًـبُ 

ثشسػي تشٍهب ّبي دػتگبُ طًيتبل دس .ًؼشيي ثْشاهي,طشاٍت فبخشي ، ؿيشيي ايشاى فش، حويذسهب ػؼيذ ثشٍخٌي-- 22

 1385تبثؼتبى , هدلِ ػلوي پظٍّـي پضؿني قبًًَي.م آ د هتؼوذي ػْش مشهبًـبُ

هدلِ ػلوي پظٍّـي . هقبيؼِ ػِ سٍؽ تـخيوي ػي خٌيي. هٌلَس سهبيي,ؿيشيي ايشاى فش,ًبصًيي فشؿچيبى-23

 .1386ثْبس , ؿوبسُ اٍل,ػبل يب صدّن,ثْجَد 

هقبيؼِ تبثيش دٍ سٍؽ توشيي . اػوبػيلي متبيَى ،كبدقي ؿنَُ، ايشاى فش ؿيشيي،ػجبػي پشٍيي، افنبسي ثْدت-24

ثْجَد ػبل دٍاصدّن، ؿوبسُ دٍم، . ّبي تٌفؼي ٍهَػيقي ثشاي مبّؾ دسد ًبؿي اص سه ميشي ٌّگبم تدَيض خَى

 .1387تبثؼتبى 
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هـبٍسُ پبيبى ًبهِ 



ػٌدؾ ػشهي ػَلفبت هٌيضين دس دٍ سٍؽ دسهبًي ٍسيذي ٍ ػوالًي دس صًبى پشُ امالهپؼي ؿذيذ  -1

. (پبيبى ًبهِ دػتيبسي  )دس ثيوبسػتبى هؼتوذي مشهبًـبُ 

ثشسػي سٍؿْبي ػقط خٌيي دس ثيوبساى هشاخؼِ مٌٌذُ ثِ هشمض آهَصؿي دسهبًي هؼتوذي مشهبًـبُ  -2

. (پبيبى ًبهِ پضؿني ػوَهي  )

 دس اسصيبثي ػالهت خٌيي دس خبًوْبي ثبسداس هشاخؼِ N.S.Tثشسػي ًتبيح آصهَى تحشيل استؼبؽ كَتي ٍ  -3

 .(پبيبى ًبهِ دػتيبسي) 1382مٌٌذُ ثِ هشمض آهَصؿي دسهبًي هؼتوذي ػبل 

ثشسػي تَصيغ تَهَسّبي سيَي دس ثيوبساى ثؼتشي ؿذُ دس هشمض آهَصؿي دسهبًي طبلقبًي ٍاثؼتِ ثِ  -4

 .(پبيبى ًبهِ پضؿني ػوَهي )داًـگبُ ػلَم پضؿني مشهبًـبُ 

ثشسػي ًتبيح تحشيل استؼبؽ كَتي ٍ ٍهؼيت  قلت خٌيي حيي صايوبى دس خبًن ّبي ثؼتشي ؿذُ دس هشمض  -5

 .(پبيبى ًبهِ دػتيبسي) 1382آهَصؿي دسهبًي هؼتوذي ػبل 

ثشسػي فشاٍاًي اًَاع تشٍهبّبي دػتگبُ طًيتبل دس ثيوبساى ثؼتشي ؿذُ دس ثيوبسػتبى هؼتوذي مشهبًـبُ اص  -6

  .(پبيبى ًبهِ پضؿني ػوَهي  ) 1382 تب 1376ػبل 

ثشسػي اپيذهيَلَطيل پيلًَفشيت دس ثيوبساى ثؼتشي ؿذُ دس ثيوبسػتبى هؼوتذي مشهبًـبُ دس فبكلِ  -7

  .(پبيبى ًبهِ پضؿني ػوَهي  ) 82 لغبيت 80صهبًي ػبل 

 

اسائِ هقبالت دس مٌگشُ ّب 

دس  (پَػتش) اسائِ ؿذُ 1380ديذگبُ اػبتيذ ًؼجت ثِ ؿيَُ اسصؿيبثي دس داًـگبُ ػلَم پضؿني مشهبًـبُ ػبل  -1

 . 1381 آرس 18 – 20 ؿيشاص –پٌدويي ّوبيؾ مـَسي آهَصؽ پضؿني 

 اسائِ ؿذُ 1378هيضاى اًگيضُ داًـدَيبى پضؿني ًؼجت ثِ سؿتِ خَد دس هقبطغ هختلف تحليلي مشهبًـبُ ػبل  -2

  .1381 آرس 20 – 18 ؿيشاص –دس پٌدويي ّوبيؾ مـَسي آهَصؽ پضؿني  (پَػتش )

دس پٌدويي  (پَػتش) اسائِ ؿذُ 1378آگبّي ٍ ًگشؽ اػوبي ّيأت ػلوي ًؼجت ثِ پضؿني خبهؼِ ًگش ػبل  -3

 .1381 آرس 20 – 18 ؿيشاص –ّوبيؾ مـَسي آهَصؽ پضؿني 

دس مٌگشُ  (پَػتش )ثشسػي تأثيش دٍ سطين تدَيض آّي خَسامي ثِ ّوَگلَثيي ٍ ّوبتَمشيت صًبى ثبسداس اسائِ ؿذُ  -4

  .1381صًبى ٍ هبهبيي ، اسديجْـت 

 .دس اٍليي ّوبيؾ هذيشاى خبهؼِ ميفيت  (ػخٌشاًي )فشايٌذ اسصؿيبثي اػبتيذ دسٍع ًظشي اسائِ ؿذُ  -5

دس دٍهيي ّوبيؾ استقبي ميفيت دس خذهبت ثْذاؿتي  (ػخٌشاًي )استقبي فشايٌذ ٍ لضٍم تلوين گيشي اسائِ ؿذُ  -6

 .1380 ديوبُ 10-9دسهبًي ، پظٍّؾ دس ػيؼتن ّبي ثْذاؿتي دسهبًي ثْجَد فشايٌذّب ، 

ٍهؼيت هْبستْبي استجبطي اػتبداى داًـگبُ ػلَم پضؿني مشهبًـبُ ٍ ًقؾ آى دس اسصؿيبثي داًـدَيبى اص آًبى  -7

 .(پَػتش) 79چْبسهيي ّوبيؾ مـَسي آهَصؽ پضؿني تْشاى ، ػبل 

 ) اسائِ ؿذُ دس مٌفشاًغ ّوبيؾ هبهبيي مشهبًــــــــبُ Vibroacoustic stimulation (VAS)هشٍسي ثش  -8

 .1376ػبل  (ػخٌشاًي



ّوبيؾ  (پَػتش) اسائِ ؿذُ 1378 ٍهؼيت هْبستْبي استجبطي اػتبداى داًـگبُ ػلَم پضؿني مشهبًـبُ دس ػبل  -9

 .1380 اػفٌذ 8 – 6خبهغ پشػتبسي ٍ هبهبيي 

ثشسػي ديذگبُ ٍالذيي دس صهيٌِ تأثيش ثشًبهِ آهَصؽ ثْذاؿت هذاسع دس استقب ػالهت داًؾ آهَصاى پبيِ -10

  اسائِ ؿذُ 1381اثتذايي تحليلي هذاسع پؼشاًِ غيشاًتفبػي ًَاحي ػِ گبًِ ؿْشػتبى مشهبًـبُ دس ػبل 

 .1382 ديوبُ 29 – 27دس ًْويي ّوبيؾ ػشاػشي تبصُ ّبي  پضؿني ٍ پيشاپضؿني اكفْبى  (پَػتش)

سهبيت ثيوبساى اص ٍهؼيت آهَصؽ اسائِ ؿذُ تَػط هبهبّبي ؿبغل دس هشمض آهَصؽ دسهبًي صًبى ٍ هبهبيي - 11

داًـگبُ ػلَم پضؿني مشهبًـبُ ، ّوبيؾ ػشاػشي ًقؾ ٍ خبيگبُ پشػتبسي هبهبيي دس ػشكِ خذهبت ثْذاؿتي ٍ 

. (پَػتش) 1381  آرسهبُ 22-20دسهبًي مشهبى 

 ، اٍليي ّوبيؾ مـَسي 1378اسصيبثي دسًٍي گشٍُ اطفبل داًـگبُ ػلَم پضؿني مشهبًـبُ دس ػبل - 12

. (پَػتش)  1380 اػفٌذ 16 – 15اسصيبثـــي ٍ اػتجبس ثخـي ، اَّاص 

 ، اٍليي ّوبيؾ مـَسي 1379اسصيبثي دسًٍي گشٍُ صًبى ٍ صايوبى داًـگبُ ػلَم پضؿني مشهبًـبُ دس ػبل - 13

. (پَػتش)  1380 اػفٌذ 16 – 15اسصيبثـــي ٍ اػتجبس ثخـي ، اَّاص 

 ، ػويٌبس 1380ثشسػي هيضاى هشه هبدساى ًبؿي اص ػقط اًتخبثي دسمـَس خوَْسي اػالهي ايشاى دس ػبل - 14

. (پَػتش) 1381 اػفٌذُ هبُ 8-7سسػي خبهغ اثؼبد ػقط خٌيي دس ايشاى ، مشهبًـبُ ، 

ثشسػي هَاسد اسخبػي ؿذُ ػقط تحشيني ثِ هشمض آهَصؿي دسهبًي هؼتوذي ٍاثؼتِ ثِ داًـگبُ ػلَم - 15

 اػفٌذُ هبُ 8-7پضؿني مشهبًـبُ ػخٌشاًي دس ػويٌبس ثشسػي خبهؼِ اثؼبد ػقط خٌيي دس ايشاى ، مشهبًـبُ 

1381 . 

مشهبًـبُ . ثشسػي ساثطِ حبهلگي ًبخَاػتِ ثب ٍصى ًَصاد ، ػويٌبس ثشسػي خبهغ اثؼبد ػقط خٌيي دس ايشاى - 16

 .(پَػتش) 1381 اػفٌذهبُ 7-8

17- Sh Iranfar, B Izadi-, M Razi, Teachers
, 

points of view about evaluation, 
Relevance in medical Education, 31 August. 3 September 2003- Faculty of 
medicine university of Bern, Bern Switzerland. 

18-, M Razi, Sh Iranfar .The Relation between Students, Characteristics and the 
Rank of Kermanshah University of Medical Sciences in the Comprehensive Exams 
of the Basic Sciences (1989-2001). Medical Education Colloquium, Educating 
tomorrow’s Health professionals. 15- 16 March 2004 . International Medical 
University. Malaysia. 

19-D Shakibaie, Sh Iranfar, N Montazeri, M Razi. Faculties,points of view about the 
educational situation.11th international attawa conference on medical education 
july 6-8, 2004 Barcelona. 277.  

20- Sh Iranfar, F Azizi, N Valaee. The teachers, communication skills and its 
Relationship with teachers, evaluation. 11th  international attawa conference on 
medical education july 6-8, 2004 Barcelona. 209.  



21- Sh Iranfar, B Izadi, M Iranfar. Thr situation of teacher evaluation at kermanshah 
University of medical sciences:  11 th international attawa  conference on medical 
education july 6-8, 2004 Barcelona. 209.  

22- D Shakibae, Shirin Iranfar, Nosratollah montazeri, mansour Rezaei and Nahid 
yari. Students, motivation toward medical school during different phases . 
Edinburgh international conference center ( EICC) Edinburgh , Scotland, UK 5-8 
sep2004. 4.90. 

23- Sh.Iranfar, Mohammad  Reza Abasi , Mansour Rezaei . Correlation between 
university rank of comprehensive basic exam in different lessons and teachers 
evaluation at kermanshah university of medical  sciences in 1992-2004 
,Amsterdam, the Netherlands, 30 Augst – 3 september 2005.  

اسائِ ؿذُ  (ػخٌشاًي ) ثشسػي تأثيش دٍ سٍؽ هَػيقي ٍ توشيٌبت تٌفؼي ثش هيضاى دسد دس مَدمبى تبالػوي – 24

 .1382 آرس 10 – 9دس داًـنذُ پشػتبسي هبهبيي ثبثَيِ گشگبى 

ثشسػي تأثيش آهَصؽ ثش آگبّي ؿشمت مٌٌذگبى دس هـبٍسُ ّبي قجل اص اصدٍاج دس هشامض ثْذاؿتي دسهبًي - 25

 .1382 آرسهبُ 20-18 يضد ، –اسائِ ؿذُ دس مٌگشُ آهَصؽ ثْذاؿت  (ػخٌشاًي)ؿْيذ ثْـتي تْشاى 

 –ثشسػي هيضاى سػبيت قلوشٍ اًؼبًي تَػط پضؿل ٍ پشػتبس اص ديذگبُ ثيوبساى ثؼتشي ؿذُ گشگبى - 26

. (پَػتش) 1382 آرسهبُ 9- 10داًـنذُ پشػتبسي ٍ هبهبيي 

ّوبيؾ آهَصؽ پضؿنـي ،  (پَػتش)ثشسػي هيضاى يبدداسي دسٍع تخللي هبهبّبي اػتبى مشهبًـبُ - 27

 .1382 آرسهبُ 11-8داًـگبُ ػلَم پضؿني ؿْيذ ثْـتي 

 ( (پَػتش)ثشسػي ساثطِ ػَاهل داًـدَيي ثب اهتحبى خبهغ ػلَم پبيِ دس داًـگبُ ػلَم پضؿني مشهبًـبُ - 28

 .1382 آرسهبُ 11-8ّوبيؾ آهَصؽ پضؿنـي ، داًـگبُ ػلَم پضؿني ؿْيذ ثْـتي 

ّوبيؾ آهَصؽ  ( (پَػتش)ثشسػي ٍهؼيت آهَصؿي اص ديذگبُ اػبتيذ داًـگبُ ػلَم پضؿني مشهبًـبُ - 29

 .1382 آرسهبُ 11-8پضؿنـي ، داًـگبُ ػلَم پضؿني ؿْيذ ثْـتي 
30- Mahvash Ranjbar, SH. Iranfar, Mansour Rezaie . The effect of painless  Vaginal  
delivery teaching on view points of primary women about type of delivery. The 1 st 
Beijing International Conference on Obstetics and Gynecology October 7-10 , 2005 

 . 
Beijing , China. 

31- SHirin Iranfar , Jalal Shakeri, Mahvash Ranjbar , Parvin Nazhadjafar , Mansour 
Rezaei. The Association Between Postpartum Depression and unintended 

pregnancy .  
The 1 st Beijing International Conference on Obstetics and Gynecology October 7-

10  2005. Beijing , China.  

32- Esmaeili K, Esmaeili M., Iranfar SH. Teachers, Attitude toward sexual education 

of adolescents in south of Iran in 2005 .3rd Young Medics,  International 
Comference September 19-21 , 2005 . Yereyan , Armenia.  

  

داًـگبُ ؿْيذ . ػويٌبس دٍ سٍصُ ثبسداسي ايوي . ساثطِ حبهلگي ًبخَاػتِ ثب ثب افؼشدگي . ؿيشيي ايشاى فش- 33

 .1384 (ػخٌشاًي  )ثْـتي 

هقبيؼِ دٍ سٍؽ ثب ٍ ثذٍى تحشيل استؼبؽ كَتي دس پيـگَيي صخش . دمتش طشاٍت فبخشي ، ؿيشيي ايشاى فش - 34

 .1384 (ػخٌشاًي  )داًـگبُ ؿْيذ ثْـتي . ػويٌبس دٍ سٍصُ ثبسداسي ايوي . خٌيي 

ثشسػي ٍهؼيت اؿتغبل ثِ مبس داًؾ آهَختگبى سؿتِ هبهبيي ٍ پشػتبسي داًـگبُ ػلَم .  ؿيشيي ايشاى فش – 35



 اص خٌيٌي تب ػبلوٌذي داًـگبُ ػلَم –ّوبيؾ مـَسي ػالهت صًبى  (ػخٌشاًي  ).1382 – 1378پضؿني مشهبًـبُ 

.1385 اسديجْـت 12پضؿني مشهبًـبُ   

ؿيشيي ايشاى فش ، ثشسػي ؿيَع ػَاسم حبهلگي دس صًبى حبهلِ تحت پَؿؾ ػشكِ . دمتش ًؼشيي خليليبى - 36

 اص خٌيٌي تب ػبلوٌذي داًـگبُ ػلَم –ّوبيؾ مـَسي ػالهت صًبى  (ػخٌشاًي  ). 1380خبهؼِ ًگش مشهبًـبُ ػبل 

.1385 اسديجْـت 12پضؿني مشهبًـبُ   

 ). هقبيؼِ ػِ سٍؽ تـخيلي تؼييي ػي حبهلگي ثب ػًََگشافي . دمتش ًبصًيي فشؿچيبى ، ؿيشيي ايشاى فش- 37

 اسديجْـت 12 اص خٌيٌي تب ػبلوٌذي داًـگبُ ػلَم پضؿني مشهبًـبُ –ّوبيؾ مـَسي ػالهت صًبى  (ػخٌشاًي 

1385.  

ثشسػي اًَاع تشٍهبّبي دػتگبُ طًيتبل دس ثيوبساى ثؼتشي ؿذُ دس . دمتش طشاٍت فبخشي ، ؿيشيي ايشاى فش- 38

 اص خٌيٌي تب –ّوبيؾ مـَسي ػالهت صًبى  (ػخٌشاًي  ) . 1382 – 1376ثيوبسػتبى هؼتوذي مشهبًـبُ اص ػبل 

.1385 اسديجْـت 12ػبلوٌذي داًـگبُ ػلَم پضؿني مشهبًـبُ   

ثشسػي هيضاى تأثيش آهَصؽ صايوبى ثي دسد ثش ًظشات صًبى حبهلِ ؿنن اٍل . هَْؽ سًدجش ، ؿيشيي ايشاى فش - 39

 اص –ّوبيؾ مـَسي ػالهت صًبى  (پَػتش ). تحت پَؿؾ پبيگبُ تحقيقبتي خوؼيتي هؼني ًؼجت ثِ ًَع صايوبى 

 .1385 اسديجْـت 12خٌيٌي تب ػبلوٌذي داًـگبُ ػلَم پضؿني مشهبًـبُ 

ثشسػي ديذگبُ داًـدَيبى دسثبسُ چگًَگي افضايؾ آگبّي . هْتبة سػتوي، ًبّيذ يبسي، ؿيشيي ايشاى فش- 40

(پَػتش ). 1384داًـگبُ آصاد اػالهي ؿْشػتبى مشهبًـبُ دس ػبل . خٌؼي خَاًبى  

اسصؿيبثي تدْييضات ٍ اهنبًبت ثخـْبي هشاقجت ٍيظُ هشامض آهَصؿي , ؿيشيي ايشاًفش, ًبكش يگبًِ ,  خؼشٍ فشّبدي -41

 .1382 هْش تب دٍم آثبى 30, اكفْبى, ػَهيي ّوبيؾ  هشاقجت ّبي ٍيضُ پضؿني,  ح مشهبًـبُ. ع.  دسهبًي د –

 دي  هَلتي لَد –يَ –ثشسػي ػَاسم آي , ػَػي حيذس پَس, متبيَى اػوبػيلي , ؿيشيي ايشاى فش , ثْدت افنبسي - 42

 1383. (پَػتش) خشداد 28-26 ,استقب ػالهت صًبى هـْذ, 380 ٍ تي 375

 

هشٍسي ثش يبفتِ ّبي , فشؿتِ هْذي آثبدي, ػلي امجش دُ حقي ؛ متبيَى ثبًٍذ پَس , ؿيشيي ايشا ى فش , ًبّيذ خليليبى - 43

1384 آرس هبُ 3-2,مٌگشُ خبًَادُ ٍ هؼبيل خٌغ, هطبلؼبتي ثشسػي خـًَت صًبى دس ايشاى ٍ خْبى  

 

ديذگبُ هؼلويي ؿْش اَّاص دس ٍسد . فشؿتِ هْذي آثبدي , ؿيشيي ايشاى فش , هبًذاًب اػوبػيلي , متبيَى اػوبػيلي -44

 1384,  آرس هب3ُ-2,مٌگشُ خبًَادُ ٍ هؼبيل خٌغ, . آهَصؽ سفتبسّبي خٌؼي

45 - Esmaeilli k ,Ghafari P, Iranfar Sh .View points of nursing on the need for continued 

Education . 9 th Nursing Research Conference. Madrid , November 23-26 

. ح.ع.اسصيبثي دُ ػبلِ اص طشح ّبي پظٍّـي د. ّوبيؾ آهَصؽ پشػتبسي ٍهبهبيي.هَْؽ سًدجش،ؿيشيي ايشاى فش- 46

                                                                                                (پَػتش). 1386 تيشهبُ،27-26. مشهبًـبُ

               

 
47 -M Ranjbar,Sh Iranfar. How is our research situation? Gena-Italy. 14-18 Sep 2006 

 
48 - M Ranjbar,Sh Iranfar.research type in kermanshah university of medical 
sciences. International medical education conferenc. Malysia- Koalalampour. 2007. 

 
49- M Ranjbar,Sh Iranfar. Relationship between neonatal wieght and unintended 
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