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تاريخ

تاريخ انجام فعاليت
تا تاريخ
از تاريخ

: تدريس دروس تئوری و عملی

*

- نوزادان –نشانه شناسی و معاينات بالينی- اصول اپيدميولوژی و مبارزه با بيماريها – بهداشت مادر و کودک- 3  و2  و1 بارداری و زايمان

شناسنامه سوابق پژوهشي و تحقيقاتي

ISI مقاالت
 و علمي پژوهشي در مجالت معتبر داخلي و همايشهای داخلی و بين المللیISC مقاالت كامل

1- The study of predicting role of personality traits on perception of labor pain(IJNMR,2112)
ISI.
8-Relation between neuroticism, openness experience and perception of labor pain.
(International congress self-care, The heart of health,8159 )
5-Predicting role of personality traits on perception of labor pain: A quantitative study in Iran.
(International congress self-care, The heart of health,8159 )
9-Assessment of personality traits in women with sever dysmenorrhea. (International congress
self-care, The heart of health,8159 )
1-Compare lifestyle , social support. BMI and history of menses between Mashhad university
of medical sciences students, with primary dysmenorrheal. (The 5rd Iranian international
conferences on women s health 8159 )
6- The study of the personality traits and perception of labor pain international congress (8155
, ISRAPM Journal)
2-The relationship between personality traits and Labor pain Intensity (8155, IJCBNM Journal)
2- The study of the relationship between personality traits and pain intolerance and reaction to
labor pain (8155, IJRM Journal )
4-The relationship between pregnant Women's lifestyle and common Gastrointestinal Disorders
(8155, EJSR Journal)
51-The relationship between life style and Individual reproductively characteristics of pregnant
women(8112 , IJNMR Journal)
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-55تاثیر تزریق اکسی توسین رقیق شده به داخل ورید بندناف بر طول مرحله سوم زایمان ( ، 5545مجله دانشگاه
علوم پزشکی کرمانشاه)
-58بررسی میزان سزارین و علل ان در پرسنل زنان و مامایی شاغل در زایشگاه ( ، 5545مجله علمی پزشکی جندی
شاپور).
 -55ویژگیهای دموگرافیک زائو و درد زایمان ( ، 5545مجله ماهنامه اختصاصی ماما)

مقاالت در كنفرانس هاي داخلي و خارجي معتبر

-5الگوپذیری در آموزش مامایی ( ، 5545همایش کشوری)
 -8بررسی رابطه بین سبک برقراری روابط اجتماعی و ناراحتی های شایع گوارشی در زنان باردار ( ، 5526همایش
ملی)
-5ارتباط بین سبک زندگی سالم و مشخصات فردی – باروری زنان باردار( ، 5521کنگره ملی)
-9بررسی نقش سبک زندگی استرس زا در بروز ناراحتیهای شایع گوارشی زنان باردار( ، 5522کنگره ملی)
-1تاثیر دانشگاه آزاد اسالمی بر جنبه های اقتصادی – اجتماعی زنان( ،5522کنگره ملی)
-6بررسی میانگین سن یائسگی زنان و عوامل مرتبط با آن درمطالعات ده سال اخیر مناطق کشوری (، 5545
کنگره بین المللی)
-2عوامل روانشناختی در زوجین نابارور ( ، 5545کنگره بین المللی)
-2ارائه روشی جهت بکارگیری سیستم های مراقبت سیار درایران ( ، 5541کنگره ملی)
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پايان نامه هاي راهنمايي و مشاوره شده دانشجويان دوره كارشناسي ارشد  ،دكتراي حرفه اي و دكتراي تخصصي

استاد مشاور دانشجوی کارشناسی ارشد مامايی دانشگاه علوم پزشکی تهران با عنوان:
بررسی مقایسه ی تأثیر کیف آب گرم وماساژ افلوراج برشدت دردفاز فعال لیبردر زنان حامله نخست زا

کتاب ( ترجمه و تاليف )

 511 - 5پرسش و پاسخ در بارداری (ترجمه )
 - 8عدالت در نظام سالمت (تالیف)

عناوين طرحهای پژوهشی

 - 5بررسی ارتباط سبک زندگی زنان باردار و ناراحتیهای شایع گوارشی دوران بارداری در زنان مراجعه کننده به
مراکز بهداشتی – درمانی منتخب شهر شیراز .5529 -
 - 8بررسی پیامدهای تاسیس دانشگاه آزاد اسالمی بر امور آموزشی  ،فرهنگی – اجتمتعی و اقتصادی زنان شهر
کازرون .5526-
 - 5بررسی نقش پیش بین ویژگیهای شخصیتی در ادراک درد زایمان .5541.
 - 9بررسی تاثیر مداخله اموزشی مبتنی بر مدل اعتقاد بهداشتی در انتخاب روش زایمان توسط زنان باردار
مراجعه کننده به مراکز بهداشتی درمانی شهر یزد .5545
 - 1بررسی عوامل پیش بینی کننده ترک سیگار در سربازان شهر کازرون بر اساس مدل فرانظریه . 5545
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