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 هیات علمی رسمی قطعی وضعیت شغلی: استادیار مرتبه علمی: هداشت باروری  دکترای ب  تحصیالت:

سال معاون آموزش دانشکده، ریاست دانشکده  2سال مسئول دفتر توسعه آموزش پزشکی،  2سال مدیر گروه مامایی،  6 سابقه شغلی:

 تا کنون 1393از آبان 

 ، سالمت خانوادهسالمت باروری: موضوعات بارهکمّی و کیفی در  مطالعات زمینه های تحقیقاتی مورد عالقه:

  سال 18 سابقه تدریس:

 دروس تدریس شده:

اختالالت  -فوریت های زنان و مامایی -بهداشت مادر و کودک -نشانه شناسی -بیماری های زنان -بارداری و زایمان کارشناسی:دوره 

 هجمعیت و تنظیم خانواد -بهداشت باروری -روش تحقیق -مدیریت -جنسی

مهارت های = مشاوره و ارتقای سالمت جنسی =روش تحقیق سالمت خانواده= =الگوهای برنامه ریزی و رفتار کارشناسی ارشد:دوره 

 مراقبت های ویژه زنان= ارتباطی

 جمعیت و تنظیم خانواده دکتری:دوره 

 



 فعالیت های پژوهشی:

 عنوان پژوهشی مکان مبلغ تامین مالی وضعیت

 دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه 00000000 اتمام یافته
بررسی شیوع ناهنجاری های مادرزادی لوله عصبی در  نوزادان 

 1376متولد شده در بیمارستان معتضدی شهر کرمانشاه سال 

 دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه 00000000 اتمام یافته
بررسی میزان رضایت دانشجویان دانشکده پرستاری و مامایی از 

 1386هنما اساتید را

 00000000 اتمام یافته
دانشگاه علوم پزشکی شهید 

 بهشتی

طراحی و آزمون مدل قصد فرزندآوری: یک مطالعه ترکیبی 

 اکتشافی

 بررسی تاثیر برنامه آموزشی طراحی شده بر قصد انجام سزارین دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه 00000000 اتمام یافته

 

 1392، و  1386در سال های علوم پزشکی کرمانشاه استاد نمونه دانشگاه  ز:بورسیه، افتخارات علمی و جوائ

 عضو مرکز تحقیقات دانشکده پرستاری و مامایی عضویت های علمی:

 اختراعات، ابداعات:

  همایش(: -انتشارات)کتاب/مقاله

 کتاب ها:

 ترکمنی فرید ،(مترجم) کبودی بیژن ،(مترجم) ویخسر ملک شهره ساکاال، المار: مامایی. پدیدآورنده و زنان های بیماری ی چکیده

 (مترجم) کبودی مرضیه ،(مترجم)

 ترکمنی فرید ،(مترجم) کبودی بیژن ،(مترجم) خسروی ملک شهره گرگور، مک آن: پدیدآورنده -هورمونی جایگزینی درمان و یائسگی

 (مترجم) کبودی مرضیه ،(مترجم)



 مجالت داخلی:

 در بالینی تحقیقات پژوهشی علمی صلنامهف. شهر کرمانشاه 1335-74نان متولد در بین ز باروری بررسی روند .1

 1393. زمستان پیراپزشکی علوم

 - مهر پنجم، شماره دوازدهم، دوره 0فصلنامه علمی پژوهشی پایش 0کیفی مطالعه یک: فرزندآوری گیری تصمیم الگوی .2

 1392 آبان

 پژوهشی علمی صلنامهف -1390 سال در خویش وظایف یقانون حیطه از کرمانشاه شهر ماماهای آگاهی میزان .3

 1391، بهار  پیراپزشکی علوم در بالینی تحقیقات

 - علمی رتبه دارایبهبود  ماهنامه -کرمانشاه معتضدی درمانی ، آموزشی مرکز در نوزادان عصبی لوله نقایص شیوع .4

 1380 پاییز ،(10 پیاپی) 2 شماره پنجم، سال -( پزشکی) پژوهشی

 - علمی رتبه دارای بهبود ماهنامه -زا نخست زنان در پرینه پارگی میزان بر انتخابی و رایج اپیزیوتومی تاثیر همقایس .5

 1380 بهار ،(9 پیاپی) 1 شماره پنجم، سال -(پزشکی) پژوهشی

 نازائی و مامائی زنان مجله -طبیعی بارداری و حاملگی مسمومیت در سرم هورموسیستئین سطح تغییرات مقایسه .6

 1385 تابستان و بهار ،(15 پیاپی) 1 شماره نهم، سال -( پزشکی) پژوهشی - علمی رتبه دارای -ایران

 مجالت خارجی:

Relationship between Age of Marriage, Women’s Education and Fertility 1954-93: 

A Study in the West of Iran. Biosciences Biotechnology Research Asia. 2013. Vol. 

10(2), 855-860 

Malek-khosravi S, Kaboudi M, Kaboudi B, Atefi G. Plasma homocysteine 

concentrations and insulin resistance in preeclampsia. Hypertension in Pregnancy. 

03/2009; 28(1):13-22 

Parity and risk of obesity in middle age wpmen. Official Journal of International 

Society of Diabetes and Vascular Disease (USA). 2005  

The Effects of Educational Intervention on the Constructs of Social Cognitive Theory 

and Theory of Planned Behavior on Cesarean Intention among Nulliparous Pregnant 

Women. Research Journal of Medical Sciences (Pakistan). 2016

http://www.scimagojr.com/journalrank.php?country=PK


 کنگره داخلی:

  1392ن تهرا «اسالمی انقالب تراز زن و مادری» همایش. تقاضای فرزندآوری: پاسخی به نیازهای درک شده

  1392تهران  «اسالمی انقالب تراز زن و مادری» همایش. بررسی روند باروری طی سی سال اخیر در زنان ساکن شهر کرمانشاه

 1391کنگره بین المللی پیوست نگاری فرهنگی. بوشهر نقش نگرش به پیامدهای فرزندآوری در شکل گیری تصمیم فرزندآوری. 

همایش . 1391 کرمانشاه شهر در سرویکس سرطان غربالگری باره در سالمند و نسالمیا زنان عملکرد و  آگاهی بررسی

 1391. کشوری سالمت سالمندان دانشکده پرستاری و مامایی کرمانشاه

دانشکده  .همایش کشوری سالمت سالمندان. 1391 سال در کرمانشاه شهر سالمند مردان فراغت اوقات گذراندن نحوه بررسی

 1391. کرمانشاهپرستاری و مامایی 

 مراقبت سراسری همایش. های جهانی سازمان ملل زنان ایرانی طی چند دهه اخیر بر اساس شاخصسالمت تحول در وضعیت 

 1390کرمانشاه،  دانشکده پرستاری و مامایی. مزمن بیماریهای در مامایی و پرستاری های

 1385نگره اپیدمیولوژی ایران" کرمان. اردیبهشت "سومین ک آیا نسبت شانس ها برآورد مناسبی برای خطر نسبی است؟

 1384"ششمین کنگره زنان و مامایی ایران" تهران  مقایسه روند تغییرات فشار متوسط شریانی در زنان مبتال به پره اکالمپسی.

باروری" تهران  "سومین کنگره سراسری مراقبت های پرستاری و مامایی و بهداشت بررسی رابطه سن یائسگی و فشار نبض شریانی.

1383 

 مراکز به کننده مراجعه باردار زنان در بارداری سن با جنسی تجارب رابطه. کبودی بیژن - حیدرپور سوسن - کبودی مرضیه

 سالمت کلنیک شاهد، دانشگاه جنسی. مشکالت و خانواده سراسری کنگره دومین. 1383-84 کرمانشاه شهر درمانی بهداشتی

 تهران، 1384 ،خانواده

 کرمانشاه ساکن نوجوان دختران عملکرد و نگرش، آگاهی، . بررسیکبودی بیژن - زارعی فریبا - بستان سهیل - کبودی رضیهم

، خانواده سالمت کلنیک شاهد، دانشگاهجنسی.  مشکالت و خانواده سراسری کنگره دومین . 1383 سال در بلوغ بهداشت باره در

 ، تهران1384

 دانشگاه زن کارکنان در جنسی رضایت میزان . بررسیآبادی مهدی فرشته - کبودی مرضیه - رپورحید سوسن - اسمعیلی کتایون

، خانواده سالمت کلنیک شاهد، دانشگاهجنسی.  مشکالت و خانواده سراسری کنگره دومین. 1384 درسال کرمانشاه پزشکی علوم

 ، تهران1384

عفونت بیمارستانی: مراقبت های جامع پرستاری در بخش های همایش پیشگیری و منترل "نوزادان سندروم دیسترس تنفسی 

 1382 کرمانشاه. "ویژه
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