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ماه 36و ماموریت آموزشی به مدت  82کارشناسی ارشد در سال پذیرش در مقطع   

 شروع به کار دربخش پژوهش مرکز آموزشی و درمانی معتضدی پس از فراغت از تحصیل در مقطع کارشناسی ارشد
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26/9/87لغایت  10/5/86دفتر مامایی به صورت ماموراز تاریخ  -انجام وظیفه در معاونت امور درمان  

تاکنون 26/9/87انجام وظیفه دردانشکده پرستاری و مامایی به صورت مامور از تاریخ   
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 مقاالت ارائه شده در سمینارها و کنگره های داخلی
86به صورت پوستر در سومین کنگره بین المللی سرطان پستان در زمستان  "سال  40بررسی اپیدمیولوژیک سرطان پستان در زنان زیر  "پذیرش مقاله   

رطان پستان به صورت پوستر در کنگره س "82-85مورد بیمار مراجعه کننده به کلینیک پستان مرکز معتضدی کرمانشاه طی سالهای  1500بررسی علل مراجعه  "پذیرش مقاله 
  85دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی در سال 

به  "86سال بررسی وضعیت دوره های آموزش ضمن خدمت از دیدگاه پرسنل مامایی شاغل در بیمارستانهای وابسته به دانشگاه علوم پزشکی شهر کرمانشاه در  "پذیرش مقاله 
86مایی و ییراپزشکی در تیر صورت پوستردر همایش سراسری پژوهش در آموزش پرستاری و ما  

به صورت پوستر در دومین همایش  "بررسی مقایسه ای مراقبتهای دوران بارداری در بارداری های خواسته و ناخواسته و تاثیر آن بر پیامدهای مادری و جنینی "پذیرش مقاله 
87بارداری ایمن در دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی در سال   

بیمارستان  -به صورت پوستر در دومین همایش کشوری بیمارستان امروز "84-86سی نتایج پایش بیمارستانهای دوستدار کودک دراستان کرمانشاه طی سالهای برر "پذیرش مقاله 
87فردا در آبان   

به صورت پوستر در دومین همایش کشوری بیمارستان  "85بررسی وضعیت بیمارستانهای دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه از نظر رعایت استاندارد سزارین در سال "پذیرش مقاله 
  87بیمارستان فردا در آبان -امروز

به صورت پوستر در دومین همایش کشوری  "تاثیر انتونوکس بر شدت درد زایمان در زنان مراجعه کننده به بخش زایمان بیمارستان امام رضا)ع( کرمانشاه "پذیرش مقاله 
87ان فردا در آبانبیمارست -بیمارستان امروز  

  88به صورت سخنرانی در هشتمین کنگره بین المللی زنان و مامایی ایران در آبان  "بررسی تاثیر سن بر پیامدهای مادری و جنینی "پذیرش مقاله

 مقاالت چاپ شده
85پژوهشی بهبود در زمستان چاپ در مجله علمی  "(1384-شیوع افسردگی پس از زایمان و ارتباط آن با رویدادهای استرس زای زندگی)کرمانشاه "مقاله   

88در مجله علمی پژوهشی ایالم در بهار  "تاثیر انتونوکس بر شدت درد زایمان در زنان مراجعه کننده به بخش زایمان بیمارستان امام رضا)ع( کرمانشاه "چاپ مقاله   

86پژوهشی بیماری های پستان در زمستان  در فصلنامه علمی "سال  40بررسی اپیدمیولوژیک سرطان پستان در زنان زیر  "مقاله چاپ   

" در فصلنامه تحقیقات بالینی در علوم تاثیر کالس های آمادگی زایمان فیزیولوژیک بر شدت درد و طول مدت مرحله دوم زایمان در زنان نخست زا" چاپ مقاله 

 پیراپزشکی دانشکده پیراپزشکی کرمانشاه

" در مجله علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی گرگان، زنان باردار با تست چالش گلوکز غیرطبیعی و تست تحمل گلوکز طبیعیبررسی پیامدهای بارداری در  "چاپ مقاله

  4، شماره  15، دوره 92زمستان 

 درمجله بررسی فاکتورهای نازایی مرتبط با زن در بیماران مراجعه کننده به مرکز درمان ناباروری کرمانشاه" "چاپ مقاله

Iranian Journal of Reproductive Medicine,vol.11,no.4(suppl.1),April2013 

در مجله بررسی فاکتورهای نازایی مرتبط با زن در بیماران مراجعه کننده به مرکز درمان ناباروری کرمانشاه" "چاپ مقاله  

Int J Fert.Ster.vol2(suppl.1),summer2013 

اسیت آنتی میکروبیال عوامل باکتریال پنومونی جداشده از ترشحات ریه بیماران بستری در بخش آی سی یو بیمارستان " شیوع و الگوهای حس" چاپ مقاله

" در مجله93امام خمینی، سال   
Patient Saf Qual Improv Winter2015;vol.3,no.2,supplement1 

 



پوستر در هشتمین کنگره بین المللی زنان و مامایی ایران به صورت  "(1384شیوع افسردگی پس از زایمان و ارتباط آن با رویدادهای استرس زای زندگی) کرمانشاه، "پذیرش مقاله 
  88در آبان 

 "  88"  به صورت پوستردر کنگره بارداری ایمن دانشگاه شهید بهشتی دراسفندبررسی پیامدهای بارداری در زنان نخست زای مسن" پذیرش مقاله

کنگره بین المللی زنان و  " به صورت سخنرانی در دوازدهمینتاثیر کالس های آمادگی زایمان فیزیولوژیک بر شدت درد و طول مدت مرحله دوم زایمان "پذیرش مقاله 
  89زایمان در آبان 

90ارتقای سالمت جوانان در تیر" به صورت پوستر در همایش سراسری سال 20مقایسه پیامدهای مادری و جنینی در سنین زیر و باالی "پذیرش مقاله   

" به صورت پوستر در همایش سراسری ارتقای سالمت جوانان در بررسی پیامدهای بارداری و عوامل خطر مرگ و میر پری ناتال در مادران جوان "پذیرش مقاله 

90تیر  

90آذر  2آبان لغایت 30سری مراقبت های ویژه در " به صورت پوستر در همایش سراعلل بستری زنان باردار در بخش مراقبت ویژه"پذیرش مقاله   

90اسفند  3-1"به صورت پوستر در همایش سراسری مراقبت های پرستاری و مامایی در بیماری های مزمن در کم خونی فقر آهن در بارداری"پذیرش مقاله   

پوستر در همایش سراسری مراقبت های پرستاری و مامایی در بیماری های " به صورت تاثیر مراقبتهای دوران بارداری در کاهش عوارض فشارخون"پذیرش مقاله 

90اسفند 3-1مزمن در   

" به صورت پوستر در سمینار سراسری پرستار، ماما و بررسی ارتباط نتایج آزمون جامع مامایی با نمرات کارورزی در عرصه واحد بارداری زایمان"پذیرش مقاله 

90آذر ماه  24-23پژوهش در  

" به صورت سخنرانی در نهمین کنگره بین المللی بررسی پیامدهای بارداری در زنان باردار با تست چالش گلوکز غیرطبیعی و تست تحمل گلوکز طبیعی"رش مقاله پذی

1390آبان  -زنان و مامایی ایران  

91اسفند1-3 -ایش سراسری سالمت سالمندانبه صورت پوستر در هم "تاثیر خاطره گویی بر کاهش شدت افسردگی افراد سالمند "پذیرش مقاله  

مانی امام رضا )ع( شهر بررسی شیوع بی اختیاری ادراری و عوامل خطر مرتبط با آن در بین زنان سالمند مراجعه کننده به کلینیک بیماری های زنان مرکز آموزشی در "پذیرش مقاله
91اسفند1-3 -ندانبه صورت پوستر در همایش سراسری سالمت سالم "91کرمانشاه سال   

به صورت پوستر  "1391-مورد خزیدن نوزاد روی سینه مادروتاثیر آن بر شروع شیردهی و تثبیت درجه حرارت بدن نوزاد در بیمارستان معتضدی کرمانشاه 73بررسی  "پذیرش مقاله
92آبان  8-9 -در همایش سراسری ارتقاء سالمت خانواده  

بارداری در زنان اهداکننده رحم" به صورت سخنرانی در هفتمین کنگره مرکز تحقیقات بهداشت باروری و ناباروری، تازه " جنبه های روانی پذیرش مقاله

93بهمن  2-4های علمی باروری و ناباروری، تهران،   

94مهر  16-19ن، " خودمراقبتی و اهمیت آن در سالمت زنان" به صورت پوستر در دوازدهمین کنگره زنان و مامایی ایراپذیرش مقاله  

  94مهر  16-19" اهمیت سبک زندگی سالم در سالمندان" به صورت پوستر در دوازدهمین کنگره زنان و مامایی ایران، پذیرش مقاله

بیمارستان  " شیوع و الگوهای حساسیت آنتی میکروبیال عوامل باکتریال پنومونی جداشده از ترشحات ریه بیماران بستری در بخش آی سی یوپذیرش مقاله

فروردین  25-27" به صورت پوستر در اولین کنگره بین المللی استراتژیهای پیشگیری برای عفونتهای مرتبط با مراقبت از بیمار، 93امام خمینی، سال 

، مشهد94  

کرمانشاه" به صورت پوستردر کنگره رویان ، " بررسی فاکتورهای نازایی مرتبط با زن در بیماران مراجعه کننده به مرکز درمان ناباروری پذیرش مقاله

92تهران ،   

 " مطالعه اپیدمیولوژیک فاکتورهای نازایی مردانه در بیماران مراجعه کننده به مرکز درمان ناباروری کرمانشاه" به صورت پوستر در کنگرهپذیرش مقاله

2013، یزد طب تولیدمثل   

، تهران، دانشگاه شهید 94اسفند  5-7به صورت پوستر در یازدهمین کنگره بین المللی سرطان پستان ،  ارتباط بین سرطان پستان و سقط "" پذیرش مقاله

 بهشتی



معصومه )س( شهر  فراوانی و علل ترخیص بارضایت شخصی و تعارضات اخالق پزشکی در بیماران بستری در بیمارستان حضرت" پذیرش مقاله

  94بهمن  6-9، نگره بین المللی اخالق پزشکی، دانشگاه تهران" به صورت پوستر در ک1393کرمانشاه در سال

 

 18-19" به صورت پوستر در همایش ملی بهداشت و سالمت جوانان در دانشگاه آزاد اسالمی ارومیه، نقش خانواده در سالمت روان جوانان "پذیرش مقاله

94اسفند   
 

-19پوستر در همایش ملی بهداشت و سالمت جوانان در دانشگاه آزاد اسالمی ارومیه، " به صورت جوانان یدر سالمت روان ورزشنقش  "پذیرش مقاله

94اسفند  18  
 

 طرح های مصوب

 85تیر  -مصوب زندگیرتباط آن با رویدادهای استرس زای افسردگی پس از زایمان و اشیوع 

90مصوب بهمن -تاثیر کالس های آمادگی زایمان فیزیولوژیک بر شدت درد و طول مدت مرحله دوم زایمان   

1389 -1391ه در سالهای بررسی شیوع نازایی ثانویه و فاکتورهای خطر مرتبط باآن در زوجین مراجعه کننده به بخش نازایی مرکز آموزشی درمانی معتضدی شهر کرمانشا  

 

 

 

 

دوره های بازآموزی -کنگره ها –همایش ها  -کنفرانس ها -سمینارها -شرکت در کارگاهها  

 ساعت

 

 تاریخ برگزاری

 

 عنوان

 
ساعت 12 17/11/78لغایت  16/11/78  ایدزسمینار   

ساعت 12 15/12/78لغایت  14/12/78   همایش سراسری تازه های مامایی 

ساعت 30 14/6/76لغایت  12/6/76  آموزشی احیای نوزادانکارگاه    

ساعت6  8/2/79  بهداشت دهان و دندان مادر و کودک 

14/4/79 ساعت 6  غربالگری سرطان های شایع زنان 

14/10/79لغایت  26/8/79 ساعت 60  کارگاه روش تحقیق مقدماتی 

ساعت6 10/3/80لغایت  9/3/80   آشنایی و کار با وسایل احیاء 

ساعت 4  12/6/79 شیر مادرترویج تغذیه با    

ساعت 7  6/6/82  کارشناسی بخش زایمان 



ساعت 18 4/6/82لغایت  2/6/82   کارگاه ترویج تغذیه با شیر مادر 

ساعت 18 20/9/82لغایت  17/9/82   همایش مامایی پنجمین کنگره بین المللی زنان و زایمان 

ساعت 14 10/11/84لغایت  9/11/84   کارگاه آموزشی تهیه پوستر 

ساعت 27 6/12/85لغایت  4/12/85   شرکت در کنگره سرطان پستان 

ساعت 6  18/8/85  اورژانسهای زنان و زایمان 

ساعت 18 20/9/85لغایت  18/9/85   کارگاه تغذیه با شیر مادر 

ساعت 24 8/4/86لغایت  5/4/86   همایش سراسری پریناتولوژی ایران 

ساعت 18 18/4/86لغایت  16/4/86  مادرکارگاه تغذیه با شیر    

ساعت 12 27/4/86لغایت   26/4/86   همایش سراسری پژوهش در آموزش 

ساعت 6  11/6/86  کارگاه احیای نوزادان 

ساعت 6  6/3/86  کارگاه مسائل انتقال خون 

ساعت 3  30/7/86  همایش زندگی، بایدها و نبایدها 

ساعت 6  12/8/86  کنفرانس یک روزه تشخیص و اداره عوارض بعداز زایمان 

ساعت 6  14/8/86  کنفرانس یک روزه اکسیژن درمانی و مراقبتهای مربوط تنفسی 

ساعت 6  22/8/86  کنفرانس یک روزه ارزیابی سالمت جنین 

ساعت 6  12/9/86  کنفرانس یک روزه تشخیص و اداره بارداری های پر خطر 

ساعت 6  18/9/86  کنفرانس یک روزه دیابت وپرستار 

ساعت 24 26/10/86لغایت  24/10/86   کارگاه مشاوره شیردهی 

ساعت 6  2/11/86  کنفرانس یک روزه مراقبت های حین لیبر وزایمان 

ساعت 18 26/11/86لغایت  24/11/86   سومین کنگره بین المللی سرطان پستان 

ساعت 12 15/12/86لغایت  14/12/86   دومین همایش بارداری ایمن 

ساعت 6  2/8/87 خونریزی در بارداری و زایمانکنفرانس تشخیص و اداره    



ساعت 6  18/7/87  کنفرانس اختالالت آب و الکترولیت، اسید و باز و انواع سرم ها 

ساعت 64 )تئوری و عملی( 27/5/86لغایت  24/5/86   
) بالینی( 14/12/86لغایت  11/12/86  

 کارگاه آموزشی کالسهای آمادگی برای زایمان

ساعت 12 16/8/87لغایت  14/8/87  بیمارستان فردا  -همایش کشوری بیمارستان امروز   

ساعت 12 25/3/88لغایت  24/3/88   کارگاه مقاله نویسی به زبان فارسی 

ساعت 6  88/6/19 H1N1    کنفرانس آنفلونزای

ساعت 6  16/7/88 اصول احتیاطات همه جانبه ایدز کنفرانس   

ساعت 12 29/7/88لغایت  28/7/88  کودکسمینار هم آغوشی مادر و    

ساعت 6  14/8/88  کنفرانس عفونتهای بیمارستانی 

ساعت 6  28/8/88   آشنایی با بیماری های پستان و سرطان های شایع کنفرانس 

ساعت 6  22/9/88  online submission کارگاه 

ساعت 6  3/5/88  کارگاه مهارتهای بین فردی 

امتیاز( 8؟ ساعت ) 18/8/88لغایت  14/8/88  المللی زنان و مامایی ایران هشتمین کنگره بین   

ساعت 6  25/4/88  کنفرانس زایمان فیزیولوژیک 

30/7/88لغایت  28/7/88 ؟ ساعت  همایش فوریتهای پزشکی 

ساعت 6  10/4/88  کنفرانس یک روزه مراقبت های ادغام یافته مادران باردارو اداره زایمان طبیعی 

ساعت 6  21/8/88  اورژانس های زنان در مامایی 
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امتیاز 5  31/5/88  Aکنفرانس یکروزه پیشگیری و کنترل بیماری ناشی از آنفلونزای نوع 

امتیاز 3  25/4/88  کنفرانس زایمان فیزیولوژیک 

امتیاز 2  30/10/88 سخنران -کنفرانس زایمان فیزیولوژیک   

ساعت 12 14/7/89لغایت 13/7/89   کارگاه روش تحقیق تکمیلی 

ساعت 6  20/9/89  کارگاه پروپوزال نویسی 



ساعت 6  3/11/89  کارگاه اصالح الگوی مصرف 

امتیاز 9 20/8/89لغایت  16/8/89   کنگره زنان و زایمان 

ساعت 6  13/5/89  دوره آموزشی اصول گزارش دهی و گزارش نویسی 

امتیاز 4 27/11/89و  22/10/89  سخنران -فیزیولوژیککنفرانس زایمان    

امتیاز 4 17/12/89و  1/12/89  سخنران -کنفرانس تازه های علمی در مامایی و زایمان   

امتیاز 11 22/4/90لغایت  20/4/90   همایش سراسری ارتقای سالمت جوانان 

ساعت 8  28/2/90  اولین همایش پزشکی قضایی 

امتیاز 10  6/7/90 -30/9/90 دوره( 2سخنران)  -کنفرانس تنظیم خانواده   

امتیاز 12  18/8/90- 30/12/90 دوره( 2کنفرانس اورژانس های زنان و مامایی)   

 23/9/90  کارگاه آموزشی گزارش کوتاه 

 3-1/12/90  همایش سراسری مراقبت های پرستاری و مامایی در بیماریهای مزمن  

 10/11/90  End note    کارگاه آموزشی 

 11-12/11/90  GIS آموزشیکارگاه    

امتیاز 5/8  5/4/90  همایش سراسری مراقبت های ویژه 

 21/3/91  ISI کارگاه    

 6/8/92 تمرینهای ورزشی دوران بارداری -کارگاه تکمیلی زایمان فیزیولوژیک   

 8/8/92  همایش سراسری ارتقاءسالمت خانواده 

 10/9/92  همایش مادران باردار 

 22-25/10/92 فیزیولوژیککارگاه زایمان    

امتیاز 5/3  8/4/92 1فوریتهای ماماییکنفرانس    

امتیاز 5/3  7/10/92 2کنفرانس فوریتهای مامایی   

امتیاز 5/3  10/10/93  کنفرانس مشاوره ژنتیک 



امتیاز 5/3  20/8/93  کنفرانس سالمت خانواده 

ساعت 16 92اسفند  عروقی ویژه کارکنان دوره آموزشی راههای پیشگیری و کنترل بیماریهای قلبی و  
 دولت)غیرحضوری(

امتیاز 24  19-16/7/94  کنگره زنان و مامایی ایران 

امتیاز 4  6/8/93  کنفرانس بیماریهای شایع زنان 

امتیاز 4  15/7/93  کنفرانس فوریتهای مامایی 

ساعت 6  23/9/94  کارگاه مهارتهای ارتباطی در مشاوره 

 26/9/94  کارگاه سکس تراپی 

 23-20 /10/94 درمان-روزه 4کارگاه زایمان فیزیولوژیک    

امتیاز 20  9-6/11/94  کنگره بین المللی اخالق پزشکی 

 7/11/94  End noteکارگاه  

 27/11/94  کارگاه زایمان فیزیولوژیک یکروزه 

 28/11/94  کارگاه فوریتهای مامایی یکروزه 

 
 

5/12/94  فوریتهای پزشکی –کارگاه زایمان فیزیولوژیک یکروزه  

امتیاز 20  7-5/12/94  یازدهمین کنگره بین المللی سرطان پستان 

 12-9/12/94  بهداشت -کارگاه زایمان فیزیولوژیک 

 19-18/12/94  آشنایی با آخرین دستورالعمل های بهداشتی  

 30/1/95  روش تدریس -کارگاه توانمندسازی اساتید جوان 

 

 

 

 

 عضویت در کمیته ها

1386سال  -کمیته مرگ و میر نوزاداندبیر   

1386سال  -دبیر کمیته احیاء نوزادان  



 زایمان فیزیولوژیک و زایمان در آب دبیر کمیته

EDO کمیته –ارزشیابی آموزشی دانشکده پرستاری مامایی  عضویت در کمیته  

EDO کمیته –عضویت در کمیته آموزش اساتید دانشکده پرستاری مامایی   

های برگزار شده در دانشکده پرستاری و مامایی همایش های علمیعضو کمیته   

 

 

 مهارت ها
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ساعت 14 10/11/84لغایت  9/11/84   مهارت تهیه پوستر 

 

 

 

 

 سایر فعالیت ها

 همکاری در مرکز تحقیقات پستان در مرکز معتضدی

زایمان در آب و کالس های آمادگی برای زایمان در مرکز معتضدی مشارکت در راه اندازی بخش  
 

 استاد راهنمای دانشجویان مامایی

و سمینارها و همایش هاسخنرانی در دوره های بازآموزی پرسنل   

 

 

 مسئولیت

 مسئول امتحانات جامع دانشجویان  مامایی 

  

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 94-95برنامه هفتگی نیمسال دوم 

 8-13 ایام هفته

 

14-12 16-14 

 کارآموزی بارداری و زایمان شنبه

 بیمارستان معتضدی -بخش زایمان

 کارشناسی پیوسته 8ترم 

 کارآموزی بارداری و زایمان

 بیمارستان معتضدی -بخش زایمان

 کارشناسی پیوسته 8ترم 

  

 کارآموزی بارداری و زایمان یکشنبه

 بیمارستان معتضدی -بخش زایمان

 کارشناسی پیوسته 8ترم 

 کارآموزی بارداری و زایمان

 بیمارستان معتضدی -بخش زایمان

 کارشناسی پیوسته 8ترم 

  

 کارآموزی بارداری و زایمان دوشنبه

 بیمارستان معتضدی -بخش اورژانس

 کارشناسی ناپیوسته 2ترم 

 کارآموزی بارداری و زایمان

 بیمارستان معتضدی -بخش اورژانس

 ناپیوستهکارشناسی  2ترم 

  

 کارآموزی بارداری و زایمان سه شنبه

 معتضدیبیمارستان  -بخش اورژانس 

 کارشناسی ناپیوسته 2ترم 

 کارآموزی بارداری و زایمان

 بیمارستان معتضدی -بخش اورژانس

 کارشناسی ناپیوسته 2ترم 

  

 کارآموزی بارداری و زایمان چهارشنبه

 بیمارستان معتضدی -بخش زایمان

 کارشناسی پیوسته 6ترم 

 کارآموزی بارداری و زایمان

 بیمارستان معتضدی -بخش زایمان

 کارشناسی پیوسته 6ترم 

مشاوره با 

دانشجویان 

 مامایی

فوریتهای پزشکی 

در وضعیت های 

خاص)زنان و 

 مامایی(

 


