
 
U شخصی اطالعات  

 
 عضو هيئت علمی دانشکده پرستاری و مامايی -   مستانه کامروامنش

 
 

سوابق تحصيلی 
 

  .  ١٣٧١ در سال شيرازدانش آموخته  دوره کارشناسی مامايی از دانشگاه علوم پزشکی 
  .١٣٨٢درسال  ١٧/١٨با معدل تهران دانش آموخته دوره کارشناسی ارشد مامايی از دانشگاه علوم پزشکی 

 
بررسی تاثير آموزش بر ميزان آگاهی و بکارگيری مکمل اسيد فوليک در زنان مراجعه کننده به  :عنوان پايان نامه 

.به همراه تهيه يک پمفلت آموزشی ١٣٨١مراکز بهداشتی درمانی کرمانشاه در سال   
 

) رتبه عالی(۵/١٩: مه نمره پايان نا
 
 

سوابق شغلی 
 

دانشگاه علوم پزشکی  درمان در بخشهای بهداشت و  ٨٣لغايت ٧٣م پزشکی کرمانشاه از سال استخدام دانشگاه علو -١

. کرمانشاه

ستاری و مامايی کرمانشاه از انجام وظيفه با عنوان مربی کارشناس ارشد مامايی در گروه مامايی دانشکده پر -٢

 .٨٣-٨٧سال

. کنونتا ٨٧سال ی و مامايی از دانشکده پرستارانجام وظيفه با عنوان مربی عضو هيئت علمی گروه مامايی  -٢
 

طرح های پژوهشی 
 
بررسی ميزان آگاهی و رفتار پرسنل ماما و پرستار شاغل در بيمارستانهای وابسته به دانشگاه علوم پزشکی شهر -١

. ١٣٨٣کرمانشاه نسبت به غربالگری سرطان پستان در سال 
 
بر آن در زنان  مراجعه کننده به مراکز بهداشتی درمانی شهر  رثبررسی شيوع حاملگی ناخواسته و عوامل مو -٢

. ١٣٨٣-١٣٨۴کرمانشاه در سال 
 
بررسی ميزان آگاهی و نگرش زنان باردار نسبت به روشهای زايمانی در مراجعين به مراکز بهداشتی درمانی  -٣

. ١٣٨۵شهر کرمانشاه در سال 
 
مانهای انجام شده در بيمارستانهای شهر کرمانشاه در سال بررسی اپيدميولوژی مرگ داخل رحمی جنين در زای -۴

١٣٨۶-١٣٨۵ .
 
بررسی فراوانی ناقلين استافيلوکوک اورئوس در بينی پرسنل پرستاری بيمارستان امام رضا شهرستان کرمانشاه  -۵

. ١٣٨۶سال 
 



 
 :مقاالت منتشر شده

 

حيات مجله  .سنين باروری ليک در زنانآموزش بر ميزان آگاهی و بکارگيری مکمل اسيد فوبررسی تاثير  -١

. ١٣٨٣تابستان / سال دهم شماره بيست و يکم. دانشکده پرستاری و مامايی دانشگاه علوم پزشکی تهران

 

پرسنل مامايی شاغل در بيمارستانهای وابسته به دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه دربررسی نحوه گزارش نويسی  -٢
 ،ششم، شماره چهارم سالدانشگاه پرستاری و مامايی و پيراپزشکی کرمانشاه،  مجله علمی پژوهشی، ١٣٨٣در سال 

. ١٣٨۶سال  بهاروتابستان

شگاه دان. مجله علمی پژوهشی بهبود. ١٣٨۵عوامل مرتبط با انتخاب روشهای زايمانی در مادران باردار کرمانشاه  -٣

. ١٣٨٨بهار ،ره اول علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کرمانشاه، سال سيزدهم، شما

 

4- The  need of training for consumption of supplementary folic acid in 

pregnant women. Australian journal of basic and applied sciences, 2008, 1381-

1385. 

 



 
U وهشی ژپ –سوابق علمی

 
موزشی درمانی معتضدی در سال در مرکز آ عفونتبررسی ميزان آگاهی کارکنان اتاق عمل نسبت به اصول کنترل  -١

دانشگاه علوم پزشکی . ١٣٨٢بهمن ماه  ٧-٨. سومين سمينار پيشگيری و کنترل عفونتهای بيمارستانی ١٣٨٢
 .خالصه مقاالت ٣٧ص . معاونت امور درمان و دارو. کرمانشاه

 
سومين سمينار پيشگيری و . ارستانیدست شستن و ضد عفونی کردن پوست به منظور پيشگيری از عفونتهای بيم -٢

ص . معاونت امور درمان و دارو. دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه. ١٣٨٢بهمن ماه  ٧-٨. کنترل عفونتهای بيمارستانی
 .خالصه مقاالت ٣٨

 
. ١٣٨٢بهمن ماه  ٧-٨. سومين سمينار پيشگيری و کنترل عفونتهای بيمارستانی. پانسمان و روند ترميم زخم -٣

 .خالصه مقاالت ۴٣ص . معاونت امور درمان و دارو. اه علوم پزشکی کرمانشاهدانشگ
 
تعيين ميزان تنيدگی و عوامل تنش زای شغلی در ماماهای شاغل در مراکز مختلف تحت پوشش دانشگاه علوم  -۴

دانشگاه  امور بانوان شورای).  ١٣٨٣خرداد ماه  ٢۶-٢٨( همايش سراسری ارتقاء سالمت زنان . پزشکی کرمانشاه
. با همکاری معاونت پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی مشهد

 
همايش سراسری مديريت و برنامه ريزی  ،بررسی پديده نوبت کاری و تاثيرآن بر سالمت پرسنل درمانی  -۵

 ،دفتر پرستاری ،معاونت درمان و دارو  ،دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کرمانشاه ،بيمارستانی 
.خالصه مقاالت ۵٢ص  ، ١٣٨٣اسفند ماه  ۶و۵  
 

 نگرش و عملکرد پرسنل مامايی شاغل در بيمارستانهای وابسته به دانشگاه علوم پزشکی ،بررسی دانش  -۶
دانشگاه ،همايش سراسری مديريت و برنامه ريزی بيمارستانی  ، ١٣٨٣ کرمانشاه در زمينه گزارش نويسی در سال

 ،١٣٨٣اسفند ماه  ۶و۵ ،دفتر پرستاری   ،معاونت درمان و دارو  ،درمانی کرمانشاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی 
.خالصه مقاالت ٧۶ص   

 
بررسی نحوه گزارش نويسی در پرسنل مامايی شاغل در بيمارستانهای وابسته به دانشگاه علوم پزشکی  -٧

دانشگاه  ،ات پرستاری و مامايی اولين همايش سراسری راهکارهای ارتقاء کيفيت خدم ، ١٣٨٣کرمانشاه در سال 
. خالصه مقاالت ١٣١ص  ،١٣٨٣اسفند  ١١-١٣ ،علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شهيد صدوقی يزد   

 
اولين  سمينار  ، ١٣٨٢بررسی شيوع عالئم يائسگی دردوران حوالی يائسگی در زنان ساکن شهر کرمانشاه  -٨

دانشکده پرستاری و مامايی با ،دانشگاه علوم پزشکی کردستان  ١٣٨۴ارديبهشت ماه  ٧-٨سراسری بهداشت زنان 
. خالصه مقاالت ١٣١وهشی دانشگاه علوم پزشکی  کردستان، ص ژهمکاری معاونت پ  

 
بررسی ميزان آگاهی پرسنل مامايی در زمينه مراقبت از مادران باردار مبتال به ديابت در بيمارستانهای وابسته به  -٩

دانشگاه  ،همايش سراسری مراقبت های پرستاری در بيماريهای خاص  ، ١٣٨٣کرمانشاه سال دانشگاه علوم پزشکی 
خرداد ماه  ١١و ١٠ ،دانشکده پرستاری و مامايی و پيراپزشکی  ،علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کرمانشاه 

.خالصه مقاالت ٨٢ص  ،١٣٨۴  
 

  B راکز مشاوره قبل از ازدواج در زمينه بيماری هپاتيتبررسی ميزان آگاهی زوجين جوان مراجعه کننده به م -١٠
 ،همايش سراسری مراقبت های پرستاری در بيماريهای خاص  ، ١٣٨۴و راههای پيشگيری از انتقا ل آن در سال 

 ١١و ١٠ ،دانشکده پرستاری و مامايی و پيراپزشکی  ،دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کرمانشاه 
. خالصه مقاالت ۴٣ص  ،١٣٨۴ خرداد ماه

 
 



 ماهه شهرستان کرمانشاه در سال ١٠-٣۶جسمی کودکان  بررسی تاثير الگوهای شيردهی بر روند رشد -١١
 ١۶و١۵ ،دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی قزوين  ،سمينار دو روزه ارتقاء سالمت کودکان   ،١٣٨۴

.  خالصه مقاالت۶٨ص   ، ١٣٨۴آبان 
 

 ررسی تاثير مراقبت های دوران بارداری برپيامدهای مادری و نوزادی در زنان مراجعه کننده به مراکزب -١٢
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات  ،اولين همايش بارداری ايمن  ، ١٣٨۴ آموزشی درمانی معتضدی کرمانشاه در سال

عنوان از مجموعه کتابهای رسانه از دوازدهمين  ۵٨ص  ، ١٣٨۴دی ماه  ٢۶-٢٨ ،بهداشتی درمانی شهيد بهشتی 
. تخصصی

 
آنها  بررسی وضعيت آشنايی پرسنل مامايی پيرامون اينترنت و ميزان بکارگيری شبکه های اطالع رسانی توسط -١٣

همايش کشوری بيمارستان و فناوری  ،  ١٣٨۴در بيمارستانهای وابسته به دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه در سال 
 ،دفتر پرستاری  –معاونت امور درمان و دارو  ،کی و خدمات بهداشتی درمانی کرمانشاه دانشگاه علوم پزش ،

.  خالصه مقاالت ٣٠ص  ،١٣٨۴اسفند ماه  ١٨و١٧
 

بررسی شيوع عالئم يائسگی در مراحل مختلف يائسگی و بکارگيری روشهای موثرتسکين عالئم در زنان ساکن  -١۴
و ١٧ ،دانشگاه آزاد اسالمی واحد آستارا   ،سراسری بهداشت سالمندان همايش  ، ١٣٨٢شهرستان کرمانشاه در سال 

. خالصه مقاالت ٧٠ص  ،١٣٨۴اسفند ماه  ١٨  
 

نخستين همايش  ، بررسی تاثير آموزش برميزان آگاهی و بکارگيری مکمل اسيد فوليک در زنان سنين باروری -١۵
 ١۶ص  ١٣٨۵ارديبهشت ماه  ١٣ -١۴،اهواز دانشگاه علوم پزشکی  ،کشوری دستاوردهای پژوهشی درمامايی 

.خالصه مقاالت  
 

نخستين همايش ، ١٣٨۴بررسی کيفيت مراقبتها در بخش پس از زايمان بيمارستان معتضدی کرمانشاه در سال  -١۶
 ١۵ص  ١٣٨۵ارديبهشت ماه  ١٣ -١۴،دانشگاه علوم پزشکی اهواز  ،کشوری دستاوردهای پژوهشی درمامايی 

. خالصه مقاالت
 

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات  ،از جنينی تا سالمندی   –همايش کشوری سالمت زنان  ،زدر بارداری  ايد -١٧
ارديبهشت  ١٣،دفتر مامايی با همکاری دانشکده پرستاری و مامايی  معاونت امور درمان- ،بهداشتی درمانی کرمانشاه 

. خالصه مقاالت ٧٣ص  ،١٣٨۵ماه  
 

 post ادی و روند پيشرفت زايمان در زنان بستری شده با تشخيص بارداریبررسی وضعيت عواقب نوز -١٨
term ،  دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی  ،از جنينی تا سالمندی   –همايش کشوری سالمت زنان

  ١٣٨۵ارديبهشت ماه ١٣،دفتر مامايی با همکاری دانشکده پرستاری و مامايی  معاونت امور درمان- ،کرمانشاه 
 

تاثير آموزش خودآزمايی پستان در تشخيص زودرس سرطان پستان در زنان مراجعه کننده به مراکز بررسی  -١٩
دانشگاه  ،از جنينی تا سالمندی   –همايش کشوری سالمت زنان  ،١٣٨٢بهداشتی درمانی شهر کرمانشاه در سال 

دفتر مامايی با همکاری دانشکده پرستاری و  رمان-معاونت امور د ،علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کرمانشاه 
 ١٣٨۵.ارديبهشت ماه ١٣،مامايی 

 
مامايی نازايی  ،اولين کنگره سراسری انجمن متخصصين زنان  ، و پيامدهای مادری عوارض شايع،ختنه زنان  -٢٠

ص  ، ١٣٨۵داد ماه مر ٢۶ -٢٣ ،دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی مشهد  ،شاخه خراسان –ايران 
خالصه مقاالت   ٣۶

 
هفتمين همايش سراسری دانشکده پرستاری و مامايی  ،چاقی و بيماريهای ناشی ازآن ،چاقی و تاثيرآن بريائسگی  -٢١

 ۶۶ص  ١٣٨۵آذر  ٢٨الی  ٢۶ ،وهشی دانشگاه علوم پزشکی شيراز ژبا همکاری معاونت پ) س(حضرت فاطمه 
.خالصه مقاالت  



 ن آگاهی و نگرش زوجين جوان مراجعه کننده به مراکز مشاوره قبل از ازدواج در زمينه ايدز وبررسی ميزا -٢٢
کنگره ملی مراقبت در بيماريهای خاص، دانشگاه علوم پزشکی جندی  ، ١٣٨۴راههای پيشگيری ازانتقال آن درسال 

.خالصه مقاالت ١۴٠، ص ٨۵آبانماه  ١۶-١٨شاپور اهواز،   
 

دهمين کنگره ،واع ختنه در زنان مراجعه کننده به مراکز بهداشتی درمانی شهرستان پاوه  عوارض و ان،شيوع  -٢٣
بيست و هفتم آبان تا  ،) ره(مجتمع بيمارستانی امام خمينی  ،دانشگاه علوم پزشکی تهران  ،بين المللی زنان و مامايی 

خالصه مقاالت ٣۴٣و ٣۴٢ص، ١٣٨۵يکم آذر   
 

همايش ، شيوع  عوامل موثر و نتايج آنها در بيمارستان معتضدی کرمانشاه: بررسی حاملگی های پر خطر  -٢۴
اسفند ماه  ٢-٣،دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،سراسری حاملگی پر خطر

خالصه مقاالت ٨١و٨٠ص،١٣٨۵  
 

همايش  ،کرمانشاهبررسی ميزان خونريزی های دوران بارداری و پس از زايمان در بيمارستان معتضدی  -٢۵
ص       ،١٣٨۵اسفند ماه  ٢-٣،دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،سراسری حاملگی پر خطر

.خالصه مقاالت٧  -٩      
 

بررسی ميزان رعايت استانداردهای مراقبت دربخش پس از زايمان بيمارستان معتضدی کرمانشاه در سال  -٢۶
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی  ،توسعه و سالمت  ،استاندارد اولين همايش کشوری  ،١٣٨۴

.خالصه مقاالت ۶۵ص  ، ١٣٨۶ارديبهشت ماه  ٣لغايت  ١،دانشکده بهداشت  ،کرمانشاه    
 

بررسی ميزان سزارين و مقايسه رعايت استاندارد آن در مراکز خصوصی و دولتی استان کرمانشاه در سال -٢٧
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی  ،توسعه و سالمت  ،مايش کشوری استاندارد اولين ه، ١٣٨۴

.خالصه مقاالت ۶٩ص  ، ١٣٨۶ارديبهشت ماه  ٣لغايت  ١،دانشکده بهداشت  ،کرمانشاه    
 

انس های مامايی در ژشايعه ترين اور: خونريزی های  دوران بارداری و پس از زايمان ميزان بررسی  -٢٨
دانشکده ،دانشگاه علوم پزشکی لرستان  ، همايش تازه های پرستاری و مامايی،رستان معتضدی کرمانشاه بيما

.خالصه مقاالت ٣٧ص، ١٣٨۶ارديبهشت  ١٣و١٢ ،پرستاری و مامايی خرم آباد   
 

ن با دومين همايش سراسری ارتقاء سالمت زنا ،آيا چاقی در سنين ميانسالی بر روی عالئم يائسگی موثر است  -٢٩
تير ماه  ١٢ -١۴ ،وهشی دانشگاه علوم پزشکی مشهدژشورای امور بانوان با همکاری معاونت پ ،محورخانواده سالم 

.خالصه مقاالت ١٩ص  ،١٣٨۶  
 

بيمارستانهای وابسته به ر بررسی و ضعيت دوره های آموزش ضمن خدمت از ديدگاه پرسنل مامايی شاغل د -٣٠
مامايی و  ،وهش در آموزش پرستاری ژاولين همايش پ ،١٣٨۶اه درسال دانشگاه علوم پزشکی شهر کرمانش

، ١٣٨۶تير ٢٧و  ٢۶ ،مامايی و پيراپزشکی  ،دانشکده پرستاری  ،دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه  ،پيراپزشکی 
.خالصه مقاالت ٢٩ص  

 
نهای وابسته به رسی عوامل موثر بر نگرش دانشجويان سال آخر مامايی و پرسنل شاغل در بيمارستابر -٣١

وهش ژاولين همايش پ ،  ١٣٨۴دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه نسبت به رشته تحصيلی و آينده شغلی خود در سال
مامايی و   ،دانشکده  پرستاری  ،دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه  ،مامايی و پيراپزشکی  ،در آموزش پرستاری 

.  االتخالصه مق٣٩ص    ١٣٨۶تير   ٢٧و   ٢۶ ،پيراپزشکی   
 

تاثير آموزش ضمن خدمت بر ميزان آگاهی ترويج تغذيه با شير مادر پرسنل پرستاری و مامايی شاغل در  -٣٢
مامايی  ،وهش در آموزش پرستاری ژاولين همايش پ ،.١٣٨۵بيمارستانهای دوستدار کودک استان کرمانشاه در سال 

 ۴٣تير ص  ٢٧و  ٢۶ ،مامايی و پيراپزشکی  ،رستاری دانشکده پ ،دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه  ،و پيراپزشکی 
 خالصه مقاالت



 
وهش و موانع انجام آن در بيمارستانهای وابسته به دانشگاه ژبررسی نگرش پرسنل مامايی در مورد اهميت پ -٣٣

اه دانشگ ،مامايی و پيراپزشکی  ،وهش در آموزش پرستاری ژاولين همايش پ ، ١٣٨۴علوم پزشکی کرمانشاه درسال 
خالصه مقاالت ٩٢ص   ٢٧و ٢۶ ،مامايی و پيراپزشکی  ،دانشکده پرستاری  ،علوم پزشکی کرمانشاه   

 
، هفتمين کنگره بين المللی بيماريهای زنان  بررسی شيوع افسردگی و عوامل مرتبط در مراحل مختلف يائسگی  -٣٠ 

.خالصه مقاالت ٨۴ص  ١٣٨۶آبانماه  ١٨ -٢٢مامايی ايران ،   
 

، هفتمين کنگره بين المللی بيماريهای زنان مامايی ی ارتباط بين چاقی در سنين ميانسالی و عالئم يائسگی بررس -٣١
.خالصه مقاالت ١۴۴ص  ١٣٨۶آبانماه  ١٨ -٢٢ايران ،   

 
عوامل موثر در انتخاب روش زايمانی از ديدگاه مادران باردار مراجعه کننده به مراکز بهداشتی شهر کرمانشاه  -٣٢

خالصه  ٩٩ص  ١٣٨۶آبانماه  ١٨ -٢٢، هفتمين کنگره بين المللی بيماريهای زنان مامايی ايران ،  ١٣٨۵ لدر سا
.مقاالت  

 
، بررسی عوامل خطر ابتال به سرطان پستان در زنان ساکن شهرستان کرمانشاه در مراحل مختلف يائسگی  -٣٣

بهمن  ٢۴ -٢۶بهشتی ، مرکز تحقيقات پستان ،  سومين کنگره بين مللی سرطان پستان ، دانشگاه علوم پزشکی شهيد
.کتاب خالصه مقاالت ١٩۴، ص  ١٣٨۶  

 
بررسی ميزان علل موارد مرگ مادران در اثر عوارض ناشی از بارداری وزايمان در استان کرمانشاه در فاصله  -٣۴

درمانی شهيد بهشتی ، ، دومين همايش بارداری ايمن ، دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی  ١٣٨٠ -٨۵سالهای 
خالصه مقاالت ٢٩ص   ١٣٨۶اسفند  ١۵و  ١۴  

 
ر ، دومين همايش بارداری ايمن ، دانشگاه علوم پزشکی و نقش تست بدون استرس در اداره حاملگيهای پر خط -٣۵

خالصه مقاالت ٣٠ص   ١٣٨۶اسفند  ١۵و  ١۴خدمات بهداشتی درمانی شهيد بهشتی ،   
 

در بارداريهای خواسته و ناخواسته و تاثير آن بر ) PNC(تهای دوران بارداری بررسی مقايسه ای مراقب -٣۶
، ، دومين همايش  پيامدهای مادری و جنينی در زنان مراجعه کننده به مراکز آموزشی درمانی معتضدی کرمانشاه

  ١١٣ص  ١٣٨۶اسفند  ١۵و  ١۴بارداری ايمن ، دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شهيد بهشتی ، 
خالصه مقاالت 

 
دومين همايش کشوری بيمارستان مرگ و مير مادران باردار شاخص مهمی در توسعه پايدار سالمت کشور،  -٣٧

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی ، بيمارستان فردا، توسعه نظام سالمت و انتظارات فراروی –امروز 
. مقاالت خالصه ٣، ص ١٣٨٧آبان  ١۴-١۶کرمانشاه، 

 
دومين همايش ، ٨۴-٨۶بررسی نتايج پايش بيمارستان های دوستدار کودک در استان کرمانشاه طی سالهای  -٣٨

دانشگاه علوم پزشکی و  بيمارستان فردا، توسعه نظام سالمت و انتظارات فراروی، –کشوری بيمارستان امروز 
 .الصه مقاالتخ ۴۵، ص ١٣٨٧آبان  ١۴-١۶کرمانشاه، خدمات بهداشتی درمانی 

 
بررسی وضعيت بيمارستانهای دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه از نظر رعايت استاندارد سزارين در سال  -٣٩

بيمارستان فردا، توسعه نظام سالمت و انتظارات فراروی،  –دومين همايش کشوری بيمارستان امروز ، ١٣٨۵
  .خالصه مقاالت ۶۶، ص ١٣٨٧آبان  ١۴-١۶، کرمانشاهدانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی 

 
 

اولين کنگره بين المللی پزشکی قانونی ايران دانشگاه . د معتضدی.آ.شيوع سقط در مراجعين به مبررسی ميزان  -۴٠
.٣۵۴-۵۵، ص ١٣٨٨خرداد  ۴-۶علوم پزشکی تهران،   



 
اثير آن بر موارد انجام سزارين بررسی اورژانسهای زايمانی در مرکز آموزشی در مانی معتضدی کرمانشاه و ت -۴١

مهر ٢٨-٣٠همايش سراسری فوريتهای پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه، بعنوان يک فوريت پزشکی، 
.۵٠، ص ١٣٨٨  

 
همايش سراسری بررسی عوامل موثر بر بستری مادران باردار در واحد مراقبتهای ويژه بيمارستان معتضدی،  -۴٢

.٩٩، ص ١٣٨٨مهر ٢٨-٣٠مانشاه، فوريتهای پزشکی دانشگاه کر  
 

هشتمين  بررسی عوامل اجتماعی تاثير گذار بر بهداشت دوران يائسگی در زنان ساکن شهرستان کرمانشاه، -۴٣
.١۵١، ص ١٣٨٨آبان  ١۴-١٨تهران،  کنگره بين المللی بيماريهای زنان و مامايی ايران-  

 
هشتمين ، )ع(د امام رضا .آ.ه کننده به کلينيک زنان مبررسی ميزان بيماريهای مزمن در زنان باردار مراجع-۴۴

.٣٢١، ص ١٣٨٨آبان  ١۴-١٨تهران،  کنگره بين المللی بيماريهای زنان و مامايی ايران-  
 

اولين همايش کشوری تاثير عالئم دوران يائسگی و عوامل اجتماعی موثر بر آن بر سالمت زنان ميانسال، -۴۵
.١١٨ص  ١٣٨٩ارديبهشت  ٢١-٢٣کرمانشاه،  سالمت زنان، دانشگاه علوم پزشکی  

 
اولين همايش کشوری سالمت  بررسی تاثير آموزش خودآزمايی پستان در تشخيص زودرس سرطان پستان، -۴۶

.١۵٢ص  ١٣٨٩ارديبهشت  ٢١-٢٣زنان، دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه،   
 

اولين همايش . در زنان سنين باروریبررسی تاثير آموزش بر ميزان آگاهی و بکارگيری مکمل اسيد فوليک  -۴٧
. ٩۶ص  ١٣٨٩ارديبهشت  ٢١-٢٣کشوری سالمت زنان، دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه،   

 
اولين همايش کشوری سالمت زنان،  .بررسی سالمت رفتار جنسی و عوامل مرتبط با آن در دوران باروری -۴٨

.١۶٢ص  ١٣٨٩ارديبهشت  ٢١-٢٣دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه،   
 

اولين کنگره بين المللی بررسی پيامدهای مادری و نوزادی مادران مبتال به بيماريهای مزمن در حين بارداری،  -۴٩
.١٣٨٨اسفند  ۴-۶بارداری ايمن دانشگاه علوم پزشکی شهيد بهشتی،   

 
گره بين المللی اولين کنحاملگی های پرخطر، اورژانس های شايع مامايی و تاثير آن بر انجام موارد سزارين،  -۵٠

.١٣٨٨اسفند  ۴-۶بارداری ايمن دانشگاه علوم پزشکی شهيد بهشتی،   
 

اولين کنگره در استان کرمانشاه،  ٨٠-٨۶مرگ و مير مادران باردار مبتال به بيماريهای مزمن در طی سالهای  -۵١
.١٣٨٨اسفند  ۴-۶بين المللی بارداری ايمن دانشگاه علوم پزشکی شهيد بهشتی،   

 
همايش زيابی اقدامات پيشگيرانه در بروز عفونتهای بيمارستانی و عملکرد کميته های کنترل عفونت، ار -۵٢

. ۴۵، ص ١٣٨٩آبان  ١٧-١٩کشوری عفونتهای بيمارستانی دانشکده پيراپزشکی کرمانشاه،   
 

کشوری همايش د معتضدی با  خون و عفونتهای بيمارستانی، . آ.وضعيت مواجهه شغلی پرسنل شاغل در م -۵٣
.١٠٢، ص ١٣٨٩آبان  ١٧-١٩عفونتهای بيمارستانی دانشکده پيراپزشکی کرمانشاه،   

 
 

کنگره بين المللی زنان بررسی فاکتورهای مرتبط با بروز افسردگی در زنان ميانسال ساکن شهرستان کرمانشاه،  -۵۴
.١٣٨٩آبان  ١۶-٢٠و مامايی دانشگاه علوم پزشکی تهران،   

 
 



 
هی ورفتارپرسنل ماما وپرستارشاغل دربيمارستان های وابسته به دانشگاه علوم پزشکی بررسی ميزان آگا-۵۵

،کنگره بين المللی سرطان پستان، دانشگاه علوم پزشکی شهيدبهشتی شهرکرمانشاه نسبت به غربالگری سرطان پستان 
.١٩۶-١٩٧اسفندماه ص ۴-۶مرکزتحقيقات سرطان  

 
 ه کننده به کلينيک پستان مرکزآموزشی درمانی معتضدی کرمانشاهموردبيمارمراجع١۵٠٠بررسی علل مراجعه-۵۶

   ،کنگره بين المللی سرطان پستان، دانشگاه علوم پزشکی شهيدبهشتی مرکزتحقيقات سرطان،١٣٨۴-١٣٨۵طی سال 
.١٩٢-١٩٣اسفندماه ص۴  -۶  
 

زشکی جامعه بررسی داليل عدم استفاده ازنورپلنت درزنان واجدشرايط تنظيم خانواده درعرصه پ-۵٧
ازجنينی تاسالمندی،دانشگاه علوم پزشکی وخدمات بهداشتی درمانی همايش کشوری سالمت زنان-.١٣٨٢نگرکرمانشاه

 ١٣٨۵ارديبهشت ماه١٣دفترمامايی باهمکاری دانشکده پرستاری مامايیکرمانشاه،معاونت اموردرمان-
 

،اولين رکنان مراکزبهداشتی درمانی شهرايالم بررسی تاثيرآموزش های مراقبت های دوران بارداری برآگاهی کا-۵٨
 یکرمانشاه،دانشکده پرستاری مامای همايش پژوهش درآموزش پرستاری مامايی وپيراپزشکی،دانشگاه علوم پزشکی

خالصه مقاالت۴۵٨تيرص ٢٧و٢۶وپيراپزشکی،  
 

مامايی  مقايسه اثربخشی آموزش مبتنی برشبيه سازی وآموزش مرسوم برميزان مهارت دانشجويان -۵٩
اولين همايش پژوهش درآموزش پرستاری مامايی وپيراپزشکی،دانشگاه علوم درواحدکارآموزی بارداری وزايمان 

خالصه مقاالت۴۵٨تيرص ٢٧و٢۶پزشکی کرمانشاه،دانشکده پرستاری مامايی وپيراپزشکی،  
 

کز بهداشتی درمانی بررسی شيوع حاملگی ناخواسته وعوامل موثربرآن درخانم های مراجعه کننده به مرا-۶٠
.١٣٨۶آبان ١٢-١٨هفتمين کنگره بين المللی بيماری های زنان ومامايی ايران.شهرکرمانشاه  

 
دوروش درمانی آنتی بيوتيک تک دوزوسه روزه دردرمان باکتريوری بدون عالمت درزنان بررسی مقايسه تاثير-۶١

 .١٣٨٨ بانماه آ١۴-١٨ تهرانن-هشتمين کنگره بين المللی بيماری های زنان ومامايی ايرا.باردار
 
 
 
 
 
 

 



 
 سوابق تدريس

 
 

 اده جهت دانشجويان رشته های هوشبری،اتاق عمل،پزشکی هسته ای،تدريس واحد تئوری بهداشت و تنظيم خانو -١

.بهداشت عمومی وبهداشت محيط ،راديولوژی  

.ناپيوسته جهت دانشجويان کارشناسی مامايی )٢(بارداری و زايمان تئوری تدريس واحد  -٢  

.جهت دانشجويان کارشناسی مامايی پيوسته )۴(ی بارداری و زايمانتئورتدريس واحد -٣  

.تدريس واحد تئوری درس بهداشت مادر و نوزاد جهت دانشجويان کارشناسی ناپيوسته بهداشت عمومی -۴  

.مامايی پيوستهو ناپيوسته ريهای زنان وناباروری جهت دانشجويان کارشناسیی بيماتئورتدريس واحد  -۵  

.وناپيوسته تدريس واحد کارآموزی بارداری و زايمان جهت دانشجويان کارشناسی مامايی پيوسته -۶  

.مامايی وپيوسته ناپيوسته ريهای زنان جهت دانشجويان کارشناسیتدريس واحد کارآموزی بيما -٧  

.پيوسته نا یجهت دانشجويان کارشناسی مامایدرمامايی  مديريت تدريس واحد کارآموزی -٨  

.جهت دانشجويان کارشناسی مامايی پيوستهتدريس واحدکارآموزی نوزادان -٩  

تدريس واحد کارآموزی بهداشت مادر و کودک جهت دانشجويان کارشناسی مامايی پيوسته -١٠  
 

ز تدريس در دوره های بازآموزی آموزش ضمن خدمت مامايی و برنامه های آموزش مداوم پرسنل برگزار شده ا-١١

.طرف مرکز مطالعات و توسعه آموزش پزشکی و دانشکده پرستاری و مامايی  

 
: شرکت در کارگاه ها  

 
سمينار و برنامه آموزش مداوم ٢٢مورد کارگاه آموزشی و  ٣٠شرکت در   

  
 

    
 

  

 



 
و سوابق شغلی عناوين  

 
 .٨٩در سال  ماماي نمونهكسب عنوان  -١  

 ١٣٨٢-١٣٨٣وزشی دانشجويان پرسنل وبخش هادربيمارستان معتضدی درسالمسئول نظارت بربرنامه های آم-٢  

 ١٣٨٣عضوگروه کارشناسی ارزشيابی کيفی بيمارستان معتضدی سال-٣. 

.١٣٨۵ه علمی همايش سراسری سالمت زنان از جنينی تا سالمندی در سال عضو کميت-۴    

. ١٣٨۶تاری ومامايی وپيراپزشکی درسالپژوهش درآموزش دانشکده پرسه علمی همايش سراسری عضو کميت--۵  

 .١٣٨٩عفونت های بيمارستانی دانشکده پيراپزشکیه علمی همايش سراسری عضو کميت -۶  

 .١٣٨٧در سال .دانشكده پرستاري و ماماييوبرنامه ريزی درسی آموزش مداوم عضويت در کميته  -٧     

. تاکنون١٣٨٨پژوهشی دانشکده پرستاری و مامايی ازسال شورای دبير-٨  

عضوشورای تحصيالت تکميلی دانشکده پرستاری ومامايی -٩  

دانشکده پرستاری و مامايی  EDOعضويت در کميته ارزشيابی اساتيد و ارزشيابی آموزشی  -١٠

. ١٣٨٣عضوکميته های ترويج زايمان طبيعی وپژوهش بيمارستان معتضدی درسال-١١  

            يش سراسری پژوهش درآموزش دانشکده پرستاری ومامايی مسئول کميته روابط عمومی وتبليغات هما-١٢ 

. ١٣٨۶وپيراپزشکی درسال

   
 

 


