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 سوابق تحصیلی 

 تا کنون( 1392)دانشجوی دکترای تخصصی بهداشت باروری دانشگاه علوم پزشکی اصفهان 

  تهران پزشکی علوم دانشگاه از مامایی ارشد کارشناسی دوره آموخته دانش

  شیراز پزشکی علوم دانشگاه از مامایی کارشناسی ورهد آموخته دانش

 سوابق شغلی

 
 سال  5به مدت  در گروه مامایی دانشکده پرستاری و مامایی کرمانشاه همکار آموزشی -1

  تا کنون 6/5/1387تاریخ  از کرمانشاه مامایی و پرستاری دانشکده مامایی گروه علمی هیئت عضو-2

 به مدت دو سال 17/10/91ه پرستاری و مامایی دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه از تاریخ مدیر گروه مامایی دانشکد -3

تا بهمن  1388/ 29/7و مسئول امور پژوهشی دانشکده پرستاری و مامایی کرمانشاه از تاریخ  دبیرشورای پژوهشی -4
 1390ماه سال

 
 

 سابقه فعاليت هاي پژوهشي

 تحقيقاتي :  طرح

 يطرح هاي تحقيقات ردیف
 سال اجرای طرح مجری یا همکار طرح عنوان طرح تحقیقاتی مصوب
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 بهداشتی درمانی وابسته به دانشگاه

 1383 همکار اصلی طرح

ار شاغل در بیمارستانهای وابسته به بررسی میزان آگاهی ، نگرش و رفتار پرسنل ماما و پرست 2
 1383دانشگاه علوم پزشکی شهر کرمانشاه  نسبت به غربالگری سرطان پستان سال 

 1383 همکار اصلی طرح

بررسی میزان آگاهی و نگرش زنان باردار نسبت به روشهای زایمانی در مراجعین به مراکز  3
 1385بهداشتی درمانی شهر کرمانشاه در سال 

 1385 لی طرحهمکار اص

 1385 همکار اصلی طرحبررسی اپید میولوژی مرگ داخل رحمی جنین در زایمانهای انجام شده در بیمارستانهای شهر  4



 1385-1386کرمانشاه در سال 

بررسی فراوانی ناقلین استافیلوکوك اورئوس در بینی پرسنل پرستاری بیمارستان امام رضا)ع(  5
 1386شهرستان کرمانشاه  درسال 

 1386 همکار اصلی طرح

 1389 همکار اصلی طرح 1389بررسی میزان آگاهی ماماها از حیطه قانونی وظایف خویش در شهر کرمانشاه سال  6

بررسی کیفیت زندگی پس از زایمان به روش های مختلف در زنان نخست زای مراجعه کننده به  7
 1390 -1391بیمارستان معتضدی شهر کرمانشاه در سال 

 1391 ی طرحمجر

بررسی میزان آگاهی و نگرش دانشجویان مامایی نسبت به زایمان فیزیولوژیك در دانشکده  8
 91-92پرستاری و مامایی کرمانشاه در سال تحصیلی 

 1391 مجری طرح

بررسی شیوع نازایی ثانویه و فاکتورهای خطر مرتبط با آن در زوجین مراجعه کننده به بخش  9
 89-91درمانی  معتضدی شهر کرمانشاه در سالهای   نازایی مرکز آموزشی

 1392 مجری طرح

 
 چاپ مقاالت در مجالت داخلي و خارجي

 

. بررسی تاثیر آموزش بر میزان آگاهی و بکاارگیری مکمال اساید     كامروامنش ، مستانه ;بابایی ، غالمرضا  ;مدرس ، مریم  ;میر محمد علی  ، ماندانا  -1

 1383. حیات مجله دانشکده پرستاری و مامایی دانشگاه علوم پزشکی تهران ، سال دهم ، شماره بیست و یکم ، تابستان  فولیك در زنان سنین باروری

 

باخته ، اعظم . بررسی نحوه گزارش نویسی در پرسنل مامایی شاغل در بیمارستانهای وابسته به دانشگاه علوم پزشکی کرمانشااه   ; كامروامنش ، مستانه-2

 1386مجله علمی پژوهشی دانشکده پرستاری و مامایی پیراپزشکی کرمانشاه ، سال چهارم ، شماره ششم ، بهار و تابستان .1383در سال 
 

رضایی ، منصور. عوامال مارتبط باا انتخااب روشاهای زایماانی در ماادران بااردار کرمانشااه           ; كامروامنش ، مستانه ;ایرانفر ، شیرین ;بهمنش ، شیوا  -3

 1388پژوهشی بهبود ، دانشگاه علوم پزشکی و خدمات درمانی کرمانشاه ، سال سیزدهم ، شماره اول ، بهار  .مجله علمی1385
 

پرمهر ، صغری .بررسی افساردگی بعاد از زایماان در ارتباا  آن باا       ;رضایی ، منصور  ; كامروامنش ، مستانه ;شمس علیزاده ، نرگس  ;زنگنه ، مریم  -4

 65-71،  1388نس نوزاد ، مجله علمی دانشگاه علوم پزشکی کردستان ، دوره چهاردهم ، تابستان ناخواسته بودن بارداری و ج
 

5-Safdari, Zinat; Kamravamanesh Mastaneh. The Need of Training for Consumption of Supplementary 

Folic Acid in Pregnant Women. Australian Journal of  Basic and  Applied  Sciences,2008 , 2(4) : 1381 – 
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8- Rezavand Negin , Kamravamanesh Mastaneh , Safdari Zinat, Ghodsi F.Study on hydatiform mole 

ferequency and some of its relevant factors .Int. J Acad Res 2011 ; 3(2):834-840  
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انگیزه اشتغال به کارو میزان رضایتمندی از حرفه مامایی در بین دانش  باخته ، اعظم. ;كامروامنش ، مستانه  ;رضایی سپاسی ، رعنا  ;صفدری ، زینت-10

، مرداد و شهریور 3شماره  ، 16 دوره انشاه )بهبود(کرم پزشکی لومع دانشگاه جلهم1386-88آموختگان رشته مامایی دانشگاه علوم پزشکی قزوین سال 
1391 
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بررسی وضعیت کیفیت زندگی پس از زایمان به روش های مختلف در مراجعین به مرکز  .رضایی ، منصور ;اعظم  ، باخته ; كامروامنش ،مستانه -13

 1393، 3فصلنامه تحقیقات بالینی در علوم پیراپزشکی ، سال سوم، شماره  .1390-91ی شهر کرمانشاه در سال آموزشی درمانی معتضد
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وهشیژپ –سوابق علمی   

 
 ملي و بين الملليدركنگره هاي دانشگاهي ،ارائه مقاالت 

،  1384سال بررسی تاثیر مراقبت های دوران بارداری برپیامدهای مادری و نوزادی در زنان مراجعه کننده به مراکزآموزشی درمانی معتضدی کرمانشاه در -1
از دوازدهمین عنوان از  58، ص  1384دی ماه  26-28و خدمات بهداشتی درمانی شهید بهشتی ،  اولین همایش بارداری ایمن ، دانشگاه علوم پزشکی

 مجموعه کتابهای رسانه تخصصی.
انشگاه علوم شیوع ،عوارض و انواع ختنه در زنان مراجعه کننده به مراکز بهداشتی درمانی شهرستان پاوه  ،دهمین کنگره بین المللی زنان و مامایی ، د -2

 خالصه مقاالت 343و 342،ص 1385ی تهران ، مجتمع بیمارستانی امام خمینی )ره( ، بیست و هفتم آبان تا یکم آذر پزشک

 
ص  1386آبانماه  18 -22بررسی شیوع افسردگی و عوامل مرتبط در مراحل مختلف یائسگی ، هفتمین کنگره بین المللی بیماریهای زنان مامایی ایران ، -3

 خالصه مقاالت 84
ص  1386آبانماه  18 -22بررسی ارتبا  بین چاقی در سنین میانسالی و عالئم یائسگی ، هفتمین کنگره بین المللی بیماریهای زنان مامایی ایران ،  -4

 خالصه مقاالت. 144
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، هفتمین کنگره بین المللی  1385سالعوامل موثر در انتخاب روش زایمانی از دیدگاه مادران باردار مراجعه کننده به مراکز بهداشتی شهر کرمانشاه در -5

 خالصه مقاالت 99ص  1386آبانماه  18 -22بیماریهای زنان مامایی ایران ، 

 
ی بیماری های بررسی شیوع حاملگی ناخواسته وعوامل موثربرآن درخانم های مراجعه کننده به مراکز بهداشتی درمانی شهرکرمانشاه.هفتمین کنگره بین الملل-6

 .1386آبان 12-18ایرانزنان ومامایی 

 
هفتمین کنگره بین المللی  1385عوامل موثر در انتخاب روش زایمانی از دیدگاه مادران باردار مراجعه کننده به مراکز بهداشتی شهر کرمانشاه در سال -7

 .1386آبان 12-18بیماری های زنان ومامایی ایران
 
آبان 12-18احل مختلف یائسگی. هفتمین کنگره بین المللی بیماری های زنان ومامایی ایرانبررسی شیوع افسردگی و فاکتورهای مرتبط با آن در مر-8

1386 . 

 
دانشگاه  بررسی عوامل خطر ابتال به سرطان پستان در زنان ساکن شهرستان کرمانشاه در مراحل مختلف یائسگی ، سومین کنگره بین مللی سرطان پستان ،-9

 کتاب خالصه مقاالت 194، ص  1386بهمن  24 -26قیقات پستان ، علوم پزشکی شهید بهشتی ، مرکز تح
 

، دومین همایش  1380 -85بررسی میزان علل موارد مرگ مادران در اثر عوارض ناشی از بارداری وزایمان در استان کرمانشاه در فاصله سالهای  -10
 تخالصه مقاال 29ص   1386اسفند  15و  14،  بارداری ایمن ، دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شهید بهشتی

 
( در بارداریهای خواسته و ناخواسته و تاثیر آن بر پیامدهای مادری و جنینی در زنان مراجعه کننده به PNCبررسی مقایسه ای مراقبتهای دوران بارداری )-11

اسفند  15و  14اه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شهید بهشتی ، مراکز آموزشی درمانی معتضدی کرمانشاه ، ، دومین همایش بارداری ایمن ، دانشگ
 خالصه مقاالت  113 ص  1386

، 1388خرداد  4-6بررسی میزان شیوع سقط در مراجعین به م.آ.د معتضدی. اولین کنگره بین المللی پزشکی قانونی ایران دانشگاه علوم پزشکی تهران،  -12

 354-55ص 
اعی تاثیر گذار بر بهداشت دوران یائسگی در زنان ساکن شهرستان کرمانشاه، هشتمین کنگره بین المللی بیماریهای زنان و مامایی بررسی عوامل اجتم -13
 .151، ص 1388آبان  14-18تهران،  -ایران

نگره بین المللی بیماریهای زنان و مامایی بررسی میزان بیماریهای مزمن در زنان باردار مراجعه کننده به کلینیك زنان م.آ.د امام رضا )ع(، هشتمین ک-14
 321، ص1388آبان  14-18تهران،  -ایران
پزشکی شهید  بررسی پیامدهای مادری و نوزادی مادران مبتال به بیماریهای مزمن در حین بارداری، اولین کنگره بین المللی بارداری ایمن دانشگاه علوم -15

 .1388اسفند  4-6بهشتی، 
رخطر، اورژانس های شایع مامایی و تاثیر آن بر انجام موارد سزارین، اولین کنگره بین المللی بارداری ایمن دانشگاه علوم پزشکی شهید حاملگی های پ -16

 .1388اسفند  4-6بهشتی، 

للی بارداری ایمن دانشگاه علوم در استان کرمانشاه، اولین کنگره بین الم 80-86مرگ و میر مادران باردار مبتال به بیماریهای مزمن در طی سالهای  -17
 .1388اسفند  4-6پزشکی شهید بهشتی، 

ی تهران، بررسی فاکتورهای مرتبط با بروز افسردگی در زنان میانسال ساکن شهرستان کرمانشاه، کنگره بین المللی زنان و مامایی دانشگاه علوم پزشک -18

 .1389آبان  20-16
وپرستارشاغل دربیمارستان های وابسته به دانشگاه علوم پزشکی شهرکرمانشاه نسبت به غربالگری سرطان پستان  بررسی میزان آگاهی ورفتارپرسنل ماما-19

 .196-197اسفندماه ص 4-6،کنگره بین المللی سرطان پستان، دانشگاه علوم پزشکی شهیدبهشتی مرکزتحقیقات سرطان
 

کنگره بین ،1384-1385تضدی کرمانشاه طی سال ستان مرکزآموزشی درمانی معموردبیمارمراجعه کننده به کلینیك پ1500بررسی علل مراجعه-20
 .192-193اسفندماه ص4 - 6المللی سرطان پستان، دانشگاه علوم پزشکی شهیدبهشتی مرکزتحقیقات سرطان   



 
باردار.هشتمین کنگره بین المللی بیماری های  بررسی مقایسه تاثیردوروش درمانی آنتی بیوتیك تك دوزوسه روزه دردرمان باکتریوری بدون عالمت درزنان-21

 خالصه مقاالت 181،ص 1388آ بانماه 14-18تهران -زنان ومامایی ایران
 

ومامایی بررسی فراوانی و برخی عوامل موثربر تولد نوزادان کم وزن در بیمارستان معتضدی کرمانشاه . هشتمین کنگره بین المللی بیماری های زنان -22
 خالصه مقاالت 180، ص 1388آ بانماه 14-18تهران -ایران

 
  1390آبان ماه   17-20ایران ،  نقش جوانان در دستیابی به اهداف توسعه هزاره . خالصه مقاالت نهمین کنگره بین المللی بیماریهای زنان و مامایی -23
 

نامه های غربالگری سرطانهای شایع زنان . خالصه مقاالت نهمین کنگره بررسی موانع و عوامل  موثر بر انگیزه زنان شهر کرمانشاه در مشارکت آنها در بر-24
 1390آبان ماه  17-20بین المللی بیماریهای زنان و مامایی ایران ، 

 
ه مقاالت . خالص 1385بررسی عوامل موثر در انتخاب روش زایمانی از دیدگاه مادران باردار مراجعه کننده به مراکز بهداشتی شهر کرمانشاه در سال  -25

 .193. ص91اردیبهشت  20-22کنگره ملی زایمان ایمن دانشگاه علوم پزشکی همدان 
 

علوم بررسی رضایتمندی مادران شرکت کننده در کالسهای آمادگی دوران بارداری از زایمان طبیعی.خالصه مقاالت کنگره ملی زایمان ایمن دانشگاه  -26

 .238. ص 91اردیبهشت   20-22پزشکی همدان 
 

آذر  30لغایت  27سیزدهمین کنگره بین المللی زنان و زایمان ،  .بررسی جنس جنین و همبستگی آن با بروز برخی از پیامدهای مادری و جنینی -27
 خالصه مقاالت 544، ص  1391

 
 27ین کنگره بین المللی زنان و زایمان، ( و افزایش وزن دوران بارداری بر پیامدهای مادری و جنینی، سیزدهم BMIبررسی تاثیر شاخص توده بدنی )  -28

 480، ص  1391آذر  30لغایت 
 

ی زنان و بررسی مقایسه ای شاخصهای داپلر شریان های رحمی در زنان باردار با رشد طبیعی و تاخیر رشد داخل رحمی جنین، سیزدهمین کنگره بین الملل-29

 خالصه مقاالت . 544، ص  1391آذر  30لغایت  27زایمان ، 
 

30-Epidemiologic study of male related infertility in patients of Kermanshah Infertility Treatment 
Center. The 5 th  Yazad  International Congress  and  Student  Award in Reproductive Medicine  
 
31-Investigation of Female Related Infertility in Patients of Kermanshah Infertility Treatment 
Center. The 14 Royan International Congress on Reproductive Biomedicine 

 

مهر  7-4دهمین کنگره بین المللی زنان و مامایی ایران  کتاب خالصه مقاالت بررسی مقایسه ای کیفیت زندگی زنان در انواع روش های مختلف زایمان. -32
 184ایران ، ص  –تهران  1392ماه 

 
الصه مقاالت دهمین کنگره بین المللی زنان و مامایی بررسی ابعاد مختلف کیفیت زندگی در زنان زایمان کرده به روش سزارین و زایمان طبیعی. کتاب خ-33

 100ایران ، ص  –تهران  1392مهر ماه  7-4ایران 
مهر ماه  7-4بررسی عالئم یائسگی و عوامل مرتبط با آن در زنان میانسال . کتاب خالصه مقاالت دهمین کنگره بین المللی زنان و مامایی ایران -34

 ایران –تهران  1392

ه بین اثیر ارائه آموزشهای دوران بارداری )زایمان فیزیولوژیك( بر میزان رضایتمندی مادران از زایمان طبیعی. کتاب خالصه مقاالت دهمین کنگربررسی ت-35
 ایران –تهران  1392مهر ماه  7-4المللی زنان و مامایی ایران 



 
36-Association of Body Mass Index of pre- pregnant women and neonatal head circumference. The  10 

th
 

International Congress on Obstetrics and Gynecology  26-29  Sep 2013, Tehran – Iran , pp: 41 
 

مامایی ایران دوازدهمین کنگره بین المللی زنان و  بررسی سبك زندگی و تاثیر آن بر بهداشت دوران یائسگی در زنان میانسال ساکن شهرستان کرمانشاه .-37
 ایران –تهران  1394مهر ماه  16-19
 

تهران  1394مهر ماه  19-16دوازدهمین کنگره بین المللی زنان و مامایی ایران  بررسی تاثیر رایحه درمانی بر پیامدهای بارداری در زنان نخست زا . -38
 ایران –
 

 

 در ساير همايش ها و سمينارهاي دانشگاهي مقاالتارائه 

. سومین سمینار پیشگیری و کنترل عفونتهای 1382میزان آگاهی کارکنان اتاق عمل نسبت به اصول کنترل عفونت در مرکز آموزشی درمانی معتضدی در سال  بررسی -1 

 خالصه مقاالت. 37. دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه. معاونت امور درمان و دارو، ص 1382بهمن ماه  7-8بیمارستانی. 
 
. 1382بهمن ماه  7-8د عفونی کردن پوست به منظور پیشگیری از عفونتهای بیمارستانی. سومین سمینار پیشگیری و کنترل عفونتهای بیمارستانی. دست شستن و ض -2

 تخالصه مقاال 38دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه. معاونت امور درمان و دارو. ص 

. دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه. معاونت امور درمان و 1382بهمن ماه  7-8رل عفونتهای بیمارستانی. پانسمان و روند ترمیم زخم. سومین سمینار پیشگیری و کنت -3
 خالصه مقاالت 43دارو. ص 

درمانی مات بهداشتی بررسی پدیده نوبت کاری و تاثیرآن بر سالمت پرسنل درمانی ، همایش سراسری مدیریت و برنامه ریزی بیمارستانی ،دانشگاه علوم پزشکی و خد -4
 خالصه مقاالت 52، ص  1383اسفند ماه  6و5کرمانشاه ، معاونت درمان و دارو ، دفتر پرستاری، 

، همایش 1383لبررسی دانش ، نگرش و عملکرد پرسنل مامایی شاغل در بیمارستانهای وابسته به دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه در زمینه گزارش نویسی در سا -5
، 1383اسفند ماه  6و5ریزی بیمارستانی ،دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کرمانشاه ، معاونت درمان و دارو ، دفتر پرستاری  ،  سراسری مدیریت و برنامه

 خالصه مقاالت 76ص 

، اولین همایش سراسری راهکارهای 1383بررسی نحوه گزارش نویسی در پرسنل مامایی شاغل در بیمارستانهای وابسته به دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه در سال -6
 خالصه مقاالت.  131، ص 1383اسفند  11-13ارتقاء کیفیت خدمات پرستاری و مامایی ، دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شهید صدوقی یزد ، 

دانشگاه  1384اردیبهشت ماه  7-8مینار سراسری بهداشت زنان ، اولین  س1382بررسی شیوع عالئم یائسگی دردوران حوالی یائسگی در زنان ساکن شهر کرمانشاه -7
 خالصه مقاالت.  131علوم پزشکی کردستان ،دانشکده پرستاری و مامایی با همکاری معاونت پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی  کردستان، ص 

، همایش 1383ر بیمارستانهای وابسته به دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه سال بررسی میزان آگاهی پرسنل مامایی در زمینه مراقبت از مادران باردار مبتال به دیابت د-8
 11و 10پیراپزشکی ، سراسری مراقبت های پرستاری در بیماریهای خاص ، دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کرمانشاه ، دانشکده پرستاری و مامایی و 

 خالصه مقاالت. 82، ص 1384خرداد ماه 

، همایش  1384و راههای پیشگیری از انتقا ل آن در سال Bمیزان آگاهی زوجین جوان مراجعه کننده به مراکز مشاوره قبل از ازدواج در زمینه بیماری هپاتیت بررسی -9
 11و 10مامایی و پیراپزشکی ،  سراسری مراقبت های پرستاری در بیماریهای خاص ، دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کرمانشاه ، دانشکده پرستاری و

 خالصه مقاالت 43، ص 1384خرداد ماه 

، سمینار دو روزه ارتقاء سالمت کودکان ، دانشگاه علوم 1384ماهه شهرستان کرمانشاه در سال 10-36بررسی تاثیر الگوهای شیردهی بر روند رشدجسمی کودکان -10
 خالصه مقاالت. 68، ص   1384آبان  16و15پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی قزوین ، 

، همایش سراسری 1382بررسی شیوع عالئم یائسگی در مراحل مختلف یائسگی و بکارگیری روشهای موثرتسکین عالئم در زنان ساکن شهرستان کرمانشاه در سال  -11
 ت. خالصه مقاال 70، ص 1384اسفند ماه  18و 17بهداشت سالمندان ،  دانشگاه آزاد اسالمی واحد آستارا ، 

شگاه علوم پزشکی بررسی وضعیت آشنایی پرسنل مامایی پیرامون اینترنت و میزان بکارگیری شبکه های اطالع رسانی توسط آنها در بیمارستانهای وابسته به دان-12
 30ص  ،1384اسفند ماه  18و17 ،دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کرمانشاه  ،همایش کشوری بیمارستان و فناوری  ،1384کرمانشاه در سال 



 خالصه مقاالت

، دانشگاه علوم  بررسی تاثیر آموزش برمیزان آگاهی و بکارگیری مکمل اسید فولیك در زنان سنین باروری، نخستین همایش کشوری دستاوردهای پژوهشی درمامایی -13
 خالصه مقاالت. 16ص  1385اردیبهشت ماه  13 -14پزشکی اهواز ،

ازجنینی -.همایش کشوری سالمت زنان1382ل عدم استفاده ازنورپلنت درزنان واجدشرایط تنظیم خانواده درعرصه پزشکی جامعه نگرکرمانشاهبررسی دالی-14
 1385اردیبهشت ماه13دفترمامایی باهمکاری دانشکده پرستاری مامایی-تاسالمندی،دانشگاه علوم پزشکی وخدمات بهداشتی درمانی کرمانشاه،معاونت اموردرمان

پژوهش درآموزش  مقایسه اثربخشی آموزش مبتنی برشبیه سازی وآموزش مرسوم برمیزان مهارت دانشجویان مامایی درواحدکارآموزی بارداری وزایمان اولین همایش- 15
 ه مقاالتخالص45ص 1385 تیر27و26پرستاری مامایی وپیراپزشکی،دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه،دانشکده پرستاری مامایی وپیراپزشکی،

،نخستین همایش کشوری دستاوردهای پژوهشی درمامایی ، دانشگاه 1384بررسی کیفیت مراقبتها در بخش پس از زایمان بیمارستان معتضدی کرمانشاه در سال -16
 خالصه مقاالت 15ص  1385اردیبهشت ماه  13 -14علوم پزشکی اهواز ،

دفتر مامایی  -از جنینی تا سالمندی  ، دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کرمانشاه ، معاونت امور درمان –ایدزدر بارداری  ،همایش کشوری سالمت زنان -17
 خالصه مقاالت.  73، ص 1385اردیبهشت ماه 13با همکاری دانشکده پرستاری و مامایی ،

از جنینی تا سالمندی   –، همایش کشوری سالمت زنان post termتشخیص بارداریبررسی وضعیت عواقب نوزادی و روند پیشرفت زایمان در زنان بستری شده با  -18
  1385اردیبهشت ماه 13دفتر مامایی با همکاری دانشکده پرستاری و مامایی ، -، دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کرمانشاه ، معاونت امور درمان

، همایش 1382یص زودرس سرطان پستان در زنان مراجعه کننده به مراکز بهداشتی درمانی شهر کرمانشاه در سال بررسی تاثیر آموزش خودآزمایی پستان در تشخ-19
دفتر مامایی با همکاری دانشکده پرستاری  -از جنینی تا سالمندی  ، دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کرمانشاه ، معاونت امور درمان –کشوری سالمت زنان 

 1385اردیبهشت ماه. 13یی ،و ماما

سرطان پستان.همایش  بررسی میزان آگاهی و رفتار پرسنل ماما و پرستار شاغل در بیمارستانهای وابسته به دانشگاه علوم پزشکی شهر کرمانشاه نسبت به غربالگری-20
 1385اردیبهشت  13کشوری سالمت زنان از جنینی تا سالمندی دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه 

عاونت پژوهشی چاقی و تاثیرآن بریائسگی ،چاقی و بیماریهای ناشی ازآن ، هفتمین همایش سراسری دانشکده پرستاری و مامایی حضرت فاطمه )س( با همکاری م -21
 خالصه مقاالت. 66ص  1385آذر  28الی  26دانشگاه علوم پزشکی شیراز ، 

، کنگره ملی  1384ه به مراکز مشاوره قبل از ازدواج در زمینه ایدز وراههای پیشگیری ازانتقال آن درسال بررسی میزان آگاهی و نگرش زوجین جوان مراجعه کنند -22
 خالصه مقاالت. 140، ص 85آبانماه  16-18مراقبت در بیماریهای خاص، دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز، 

در بیمارستان معتضدی کرمانشاه،همایش سراسری حاملگی پر خطر،دانشگاه علوم پزشکی و خدمات  بررسی حاملگی های پر خطر : شیوع  عوامل موثر و نتایج آنها -23
 خالصه مقاالت 81و80،ص1385اسفند ماه  2-3بهداشتی درمانی اصفهان ،

خطر،دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بررسی میزان خونریزی های دوران بارداری و پس از زایمان در بیمارستان معتضدی کرمانشاه، همایش سراسری حاملگی پر  -24
 خالصه مقاالت7  -9،ص  1385اسفند ماه  2-3بهداشتی درمانی اصفهان ،

و خدمات  میزان خونریزی های دوران بارداری و پس از زایمان در بیمارستان معتضدی شهر کرمانشاه.همایش سراسری حاملگی پر خطر،دانشگاه علوم پزشکی بررسی-25
 خالصه مقاالت10،ص 1385اسفند ماه  2-3ان ،بهداشتی درمانی اصفه

، اولین همایش کشوری استاندارد ، توسعه و سالمت ، 1384رعایت استانداردهای مراقبت دربخش پس از زایمان بیمارستان معتضدی کرمانشاه در سال ن بررسی میزا -26
 خالصه مقاالت. 65، ص  1386اردیبهشت ماه  3لغایت  1دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کرمانشاه  ، دانشکده بهداشت ،

، اولین همایش کشوری استاندارد ، توسعه و سالمت ، 1384بررسی میزان سزارین و مقایسه رعایت استاندارد آن در مراکز خصوصی و دولتی استان کرمانشاه در سال -27
 خالصه مقاالت 69، ص  1386اردیبهشت ماه  3لغایت  1ه بهداشت ،دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کرمانشاه  ، دانشکد

ر بانوان با همکاری آیا چاقی در سنین میانسالی بر روی عالئم یائسگی موثر است ، دومین همایش سراسری ارتقاء سالمت زنان با محورخانواده سالم ، شورای امو -28
 خالصه مقاالت 19، ص 1386ماه تیر  12 -14معاونت پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی مشهد، 

، اولین 1386سال بررسی و ضعیت دوره های آموزش ضمن خدمت از دیدگاه پرسنل مامایی شاغل در بیمارستانهای وابسته به دانشگاه علوم پزشکی شهر کرمانشاه در -29
 29، ص1386تیر 27و  26انشکده پرستاری ، مامایی و پیراپزشکی ، همایش پژوهش در آموزش پرستاری ، مامایی و پیراپزشکی ، دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه ، د

 خالصه مقاالت



رشته تحصیلی و آینده بررسی عوامل موثر بر نگرش دانشجویان سال آخر مامایی و پرسنل شاغل در بیمارستانهای وابسته به دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه نسبت به -30
ژوهش در آموزش پرستاری ، مامایی و پیراپزشکی ، دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه ، دانشکده  پرستاری ، مامایی و  پیراپزشکی ، اولین همایش پ  1384شغلی خود در سال

 خالصه مقاالت.39ص    1386تیر   27و   26، 

تانهای دوستدار کودك استان کرمانشاه در سال تاثیر آموزش ضمن خدمت بر میزان آگاهی ترویج تغذیه با شیر مادر پرسنل پرستاری و مامایی شاغل در بیمارس -31
 تیر 27و  26کی ، .، اولین همایش پژوهش در آموزش پرستاری ، مامایی و پیراپزشکی ، دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه ، دانشکده پرستاری ، مامایی و پیراپزش1385
 خالصه مقاالت 43ص  ،1386

، اولین همایش  1384هش و موانع انجام آن در بیمارستانهای وابسته به دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه درسال بررسی نگرش پرسنل مامایی در مورد اهمیت پژو-32
خالصه  92ص  ،1386تیر  27و 26پژوهش در آموزش پرستاری ، مامایی و پیراپزشکی ، دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه ، دانشکده پرستاری ، مامایی و پیراپزشکی ، 

 مقاالت

 15و  14تست بدون استرس در اداره حاملگیهای پر خطر ، دومین همایش بارداری ایمن ، دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شهید بهشتی ،  نقش -33
 خالصه مقاالت 30ص   1386اسفند 

بیمارستان فردا، توسعه نظام سالمت و انتظارات  –ن امروز مرگ و میر مادران باردار شاخص مهمی در توسعه پایدار سالمت کشور، دومین همایش کشوری بیمارستا -34
 خالصه مقاالت 3، ص 1387آبان  14-16فراروی، دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کرمانشاه، 

بیمارستان فردا، توسعه نظام  –ان امروز ، دومین همایش کشوری بیمارست84-86بررسی نتایج پایش بیمارستان های دوستدار کودك در استان کرمانشاه طی سالهای  -35
 خالصه مقاالت. 45، ص 1387آبان  14-16سالمت و انتظارات فراروی،دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کرمانشاه، 

بیمارستان  –همایش کشوری بیمارستان امروز ، دومین 1385بررسی وضعیت بیمارستانهای دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه از نظر رعایت استاندارد سزارین در سال  -36
 خالصه مقاالت. 66، ص 1387آبان  14-16فردا، توسعه نظام سالمت و انتظارات فراروی، دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کرمانشاه، 

د انجام سزارین بعنوان یك فوریت پزشکی، همایش سراسری فوریتهای بررسی اورژانسهای زایمانی در مرکز آموزشی در مانی معتضدی کرمانشاه و تاثیر آن بر موار -37
 .50، ص 1388مهر 28-30پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه، 

 مهر28-30، بررسی عوامل موثر بر بستری مادران باردار در واحد مراقبتهای ویژه بیمارستان معتضدی، همایش سراسری فوریتهای پزشکی دانشگاه کرمانشاه -38
 .99، ص 1388

 21-23رمانشاه، تاثیر عالئم دوران یائسگی و عوامل اجتماعی موثر بر آن بر سالمت زنان میانسال، اولین همایش کشوری سالمت زنان، دانشگاه علوم پزشکی ک-39
 .118ص  1389اردیبهشت 

اردیبهشت  21-23شوری سالمت زنان، دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه، بررسی تاثیر آموزش خودآزمایی پستان در تشخیص زودرس سرطان پستان، اولین همایش ک -40
 .152ص  1389

زشکی کرمانشاه، بررسی تاثیر آموزش بر میزان آگاهی و بکارگیری مکمل اسید فولیك در زنان سنین باروری. اولین همایش کشوری سالمت زنان، دانشگاه علوم پ -41
 . 96ص  1389اردیبهشت  23-21

اردیبهشت  21-23مت رفتار جنسی و عوامل مرتبط با آن در دوران باروری. اولین همایش کشوری سالمت زنان، دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه، بررسی سال -42
 .162ص  1389

انی دانشکده پیراپزشکی کرمانشاه، ارزیابی اقدامات پیشگیرانه در بروز عفونتهای بیمارستانی و عملکرد کمیته های کنترل عفونت، همایش کشوری عفونتهای بیمارست -43
 . 45، ص 1389آبان  19-17

-19ی کرمانشاه، وضعیت مواجهه شغلی پرسنل شاغل در م.آ. د معتضدی با  خون و عفونتهای بیمارستانی، همایش کشوری عفونتهای بیمارستانی دانشکده پیراپزشک -44
 102، ص 1389آبان  17

،  1390تیر ماه  20-22طر مرگ و میر پری ناتال در مادران جوان . خالصه مقاالت همایش ملی ارتقای سالمت جوانان بررسی پیامدهای بارداری و عوامل خ -45
 290دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه ، دانشکده پرستاری و مامایی ، ص 

سری مراقبت های ویژه ، دانشکده پیراپزشکی دانشگاه علوم بررسی پیامدهای مادری و جنینی مادران بستری در بخش مراقبت ویژه . خالصه مقاالت همایش سرا -46
 2، ص  1390آذر  2آبان لغایت  30پزشکی کرمانشاه ، 

( در دوران بارداری و پس از زایمان . خالصه مقاالت همایش سراسری مراقبت های ویژه ICUبررسی عوامل خطر در زنان نیازمند بستری در بخشهای مراقبت ویژه ) -47



 136، ص  1390آذر  2آبان لغایت  30پیراپزشکی دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه ،  ، دانشکده

ری و مامایی در بررسی مشکالت دوران بارداری و مرگ ومیر مادران و نوزادان در بارداریهای توام با بیماریهای مزمن . خالصه مقاالت همایش سراسری پرستا -48
 94، ص  1390اسفند ماه  1-3مانشاه دانشکده پرستاری و مامایی، بیماریهای مزمن ، دانشگاه علوم پزشکی کر

دانشگاه علوم پزشکی بررسی وضعیت اختالالت طبی ) بیماریهای مزمن( در مادران باردار . خالصه مقاالت همایش سراسری پرستاری و مامایی در بیماریهای مزمن ،  -49
 ، ص 1390 اسفند ماه 1-3کرمانشاه دانشکده پرستاری و مامایی ، 

نی امام رضا )ع( شهر بررسی شیوع بی اختیاری ادراری و عوامل خطر مرتبط باآن در بین زنان سالمند مراجعه کننده به کلینیك بیماریهای زنان مرکز آموزشی درما-50
 135، ص  1391اسفند ماه  1-3شاه . همایش سراسری سالمت سالمندان ،دانشکده پرستاری و مامایی دانشگاه علوم پزشکی کرمان 1391کرمانشاه سال 

 1391اسفند ماه  1-3سالمت روانی دوران یائسگی و ارتبا  آن با کیفیت زندگی زنان سالمند شهرستان کرمانشاه. همایش سراسری سالمت سالمندان ، کرمانشاه -51
 کتاب خالصه مقاالت 33ص 

 1394اسفند  12سالمت ، دانشکده پرستاری و مامایی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان ،  تاثیر اندومتریوز بر زندگی زنان . همایش دانشجویی پژوهش در-52
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لغایت   8/4/1392در تاریخ   شرکت در کارگاه  دانش افزایی استادان  با موضوع  اصول تعلیم و تربیت و معرفت شناسی در دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه-34
18/4/1392      

 
 

 
 و عضويت در كميته ها فعاليتها

 1/12/93 تا تاریخ 29/7/1388عضو شورای پژوهشی دانشکده پرستاری و مامایی از تاریخ  -1
 1/12/93 تا تاریخ 29/3/1390عضو شورای تحصیالت تکمیلی دانشکده پرستاری و مامایی از تاریخ -2

در پایان هر ترم دانشجویان مامایی برگزاری امتحانات جامع مامایی )فینال ( همکاری در -3  
 1385استاد مشاور دانشجویان کارشناسی پیوسته مامایی ورودی مهر ماه سال -4
 1389استاد مشاور دانشجویان کارشناسی پیوسته مامایی ورودی مهر ماه سال -5
 1392ایی ورودی مهر ماه سال استاد مشاور دانشجویان کارشناسی پیوسته مام -6
 1392استاد مشاور دانشجویان کارشناسی ارشد مشاوره در مامایی ورودی مهر ماه سال  -7
  6/7/1392عضو هئیت رئیسه دهمین کنگره بین المللی زنان و مامایی ایران تاریخ   -8

ارتقاء  ، عفونت های بیمارستانی ، وهش در آموزش پرستاری و مامایی و پیراپزشکیژپ ، سالمت زنان از جنینی تا سالمندیعضو کمیته های علمی همایش های سراسری  -9
 ، سالمندان برگزار شده توسط دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه و داوری مقاالت همایش سالمت جوانان

 17/12/88 تا تاریخ 9/9/1387رمانشاه از تاریخ ( دانشکده پرستاری و مامایی ک EDO)فعالیتهای برنامه ریزی درسیو  مداومعضو کمیته های آموزش  -10
 1/12/93 تا تاریخ 17/12/1388( دانشکده پرستاری و مامایی کرمانشاه از تاریخ  EDOعضو کمیته های آموزش اساتید و ارزشیابی آموزشی )فعالیتهای -11
 تا کنون  17/5/1390تاریخ  شکی کرمانشاه ازعضو کمیته انتخاب و تامین منابع علمی التین دانشگاه علوم پز -12
 15/12/1391عضو کمیته دانشگاهی ارتقاء سالمت مادر و نوزاد از تاریخ  -13

  
 



 

 تشويقي ها

 
 عنوان دانشجوی ممتاز رشته ماماییشیراز  به جهت کسب  شکیدریافت لوح تقدیر از رئیس دانشکده پرستاری و مامایی دانشگاه علوم پز -1

 1383ست دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه سال مورد تشویق از طرف ریا-2

 1383مورد تشویق از طرف معاونت درمان دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه  -3

 1393و 1386،1388، 1385 هایسالدر از طرف ریاست دانشکده پرستاری مامایی کرمانشاه  و دریافت لوح تقدیر مورد تشویق -4

 و دریافت لوح تقدیر از ریاست دانشگاه 1392و 1389 ایهدر سالاستانی کسب عنوان مامای نمونه  -5

 1390سال تشویق از طرف رئیس همایش سراسری ارتقاء سالمت جوانان و ریاست دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه  -6

 و دریافت لوح تقدیر از وزیر بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی 1392در سال کشوری کسب عنوان مامای نمونه  -7

 

 

 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 


