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 ......................................................................................................................................................پایان نامه ها  -0

 :کارشناسي ارشد

از  بررسی اثر سولفات روی بر کیفیت زندگی مبتلایان به سندرم پیش از قاعدگی با استفاده از پرسشنامه غربالگری علائم قبل

 (SF12)و کیفیت زندگی  (PSST)قاعدگی 

 29نمره پایان نامه :

 دکتري:

به سندرم پیش از قاعدگی:یک مطالعه ترکیبی طراحی ،روانسنجی و اجرای ابزار اختصاصی سنجش کیفیت زندگی زنان مبتلا 

 متوالی اکتشافی

 29نمره رساله :

 .......................................................................................................................طرح هاي تحقیقاتي: -0

 تحقیقاتی طرحهای ردیف

 اجرای سال طرح همکار یا مجری مصوب تحقیقاتی طرح عنوان 

 طرح

 59 مجری طرح  تبیین چالشهای بهداشت باروری در زنان بد سرپرست  ۱

 59 طرحهمکار بعدی  4بررسی ضخامت اندومتر و حجم اندومتر توسط سونوگرافی  2

 

 ........................................کتاب...............................................................................................تالیف  -5

    0200)جهاد دانشگاهی( سال فرهنگ جامع سلامت فیتال --0

   0282سال جهاد دانشگاهی(انتشارات )یی در ماما یداخل یدرسنامه جراح -2

  0282سال   جهاد دانشگاهی(انتشارات ) مانیو زا یباردار درسنامه -2

 0281)انتشارات ابن سینا( سال  راهکارهایی برای والدین در تربیت کودکان-4

 0288)انتشارات جامعه نگر( سال پرخطر یها یباردار یپروتکل برا -5
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 .........................................................................................................................و پوستر سخنراني-7

 سخنرانی ها و پوستر ردیف

 در کنگره بین المللی در کنگره ملی 

 وتاثیر ناباروری در روانشناختی های مشاوره لزومعنوان : 1

اولین  )سخنراني(ناباروری درمان مراکز موفقیت در آن

 0200کنگره اخلاق در شیوه های نوین درمان ناباروری

 پزشکی جهرمدانشگاه علوم 

 

بررسی شیوع سندرم پیش از قاعدگی در دانشجویان ساکن عنوان :  2

هشتمین کنگره بین المللی بیماریهای زنان )پوستر(خوابگاههای تهران

 تهران مرکز همایشهای رازی0200 و مامایی

 بررسی شیوع اختلال ملال پیش از قاعدگی در دانشجویانعنوان:   3

 المللی بین کنگره هشتمین (پوستر)تهران خوابگاههای ساکن

 یراز یشهایتهران مرکز هما 0200مامایی و زنان بیماریهای

بررسی آگاهی و نگرش دانشجویان دختر عنوان : 0

 تهران در ارتباط با امور جنسیدانشگاههای 

 چهارمین کنگره خانواده و سلامت جنسی )پوستر(

 دانشگاه شاهد 0200

 

 (پوستر) ایران جمعیت کاهش بر مدرنیته تاثیر بررسیعنوان :   5

 0285ایران پزشکی علوم دانشگاه آوری فرزند و جمعیت  کنگره اولین

بررسی نیازهای جنسی و لزوم مشاوره در عنوان : 6

اولین کنگره مشاوره در مامایی )پوستر(.سالمندان 

 0281.وزارت بهداشت 

 

دغدغه های زنان مبتلا به سندرم پیش از قاعدگی:یک مطالعه عنوان:  -7

 0281چهاردهمین کنگره زنان و مامایی ایران )پوستر(کیفی

گرگان  )سخنراني(یمشارکت مردان در بهداشت بارور -1

0281 

 

بعد  یدرافسردگ نیسیبر کاربرد تله مد یمرور -0

 0281کنگره تله مدیسین  )سخنراني(مانیزا

 

 

 ........................................................................................آموزشيدوره هاي کارگاهها و شرکت در -1

 0203دانشگاه شهید بهشتی   ،(CDD)بیماریهای اسهالی -

 0203بهشتی شهید ترویج تغذیه با شیر مادر دانشگاه-

 0203بهشتی شهید دانشگاه فرمهای اماریکارگاه -
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 0200بهشتی شهید دانشگاه پویایی گروه-

 0200یخانواده و سلامت جنس یکنگره  سراسر نیچهارم -

 0200جهرم یدانشگاه علوم پزشک یدرمان نابارور نینو یها وهیکنگره اخلاق در ش -

 0200ابان ماه  رانیا ییزنان و ماما یالملل نیکنگره ب نیهشتم -

 0282انیرو یکارگاه مشاوره در نابارور-

 82سال  انیرو Biomedicine Reproductive یالملل نیکنگره ب -

 0284کارگاه اصول و مبانی رفتار جنسی سالم دانشگاه تهران -

 0284 انیرو یکنگره نابارور -

 0285 رانیا یدانشگاه علوم پزشک یکنگره سلامت و فرزندآور -

 0285کنگره بین المللی پزشکی و بیولوژی تولید مثل-

 2301کنگره بین المللی تولید مثل -

 بهداشت باروری و سلامت جنسی-

 کنگره بین المللی چالش های بالینی در مامایی و زنان و نازایی -

 دانشگاه علوم پزشکی تهران  0285کارگاه اعتبار سنجی ابزار -

 MAX-QUDA 0285کارگاه آموزشی -

 0281کارگاه منوپوز و راهکارهای مواجهه با آن-

 0281کارگاه  مدیزیت بحران و نقش ماما-

 ivfکرونا ویروس در بارداری و -

 .........................................................................................................و افتخارات... تجارب حرفه اي-0

و  لانیارشد در شهرستان ماسال استان گ یبا مدرک کارشناس 0208و  یبا مدرک کارشناس 0202مطب فعال از سال  یدارا-

  در تهران 84از سال 

سمت کارشناس مسئول  یو دارا 0203-0202شبکه بهداشت و درمان شهرستان پاکدشت گذراندن دوسال طرح در -

 بهداشت خانواده شبکه بهداشت و درمان شهرستان پاکدشت 

 ماه 00پاکدشت به مدت  یاشرف دیمسئول آموزش و مشاوره قبل از ازدواج در مرکز شه-

 رانیا یاز دانشگاه علوم پزشک ییدر ماما یطب سنت نامهیگواه یدارا

 0202- 0205لانیامداد شهرستان ماسال استان گ تهیآموزش بهداشت خانواده کم یمرب-
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 رتبه  دوم دوره دکتری -

 رتبه ممتاز دوره کارشناسی -

 0200کسب رتبه اول آزمون کارشناسان شبکه های بهداشت تحت پوشش دانشگاه شهید بهشتی در سال -

 رتبه سوم دوره کارشناسی ارشد -

 0280ه شهرستان صومعه سرا و ماسال استان گیلان در سال مامای نمون-

 0218-0211عضو کمیته تحقیقات دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی گیلان به مدت دو سال -

 امتیاز بازآموزی 233دارای بیش از --

 دارای مدرک زایمان فیزیولوژیک و انجام زایمان در بیمارستانهای تهران -

 ،هاسپیتل،اسنپ دکتر و...دکتر ساینا های مشاور برتر اپلیکیشن -

 تاکنون 0203از سال  یعضو سازمان نظام پزشک-

 )ساحل اندیشه( دانشگاه علوم پزشکی گیلان  مجلات کمیته تحقیقات دره مقاله همکاری در چاپ و ارائ-

 0218گیلان عضو هیات اجرایی سمینار عفونتهای دستگاه ادراری-

ابخانه : سازمان اسناد و کتکنندگان هیته -یکتابخانه مل  ،یسلامت جنس یشناس محتوا کتاب لیگروه انتخاب و تحل یاز اعضا -

 بتبه مناس"( یخانواده و سلامت جنس 22-22آبان  2388  ی( و دانشگاه شاهد )گروه پژوهشیایران )معاونت کتابخانه مل یمل

 نتهرا-ایران یسازمان اسناد و کتابخانه مل" 2388هران، .ت یخانواده و سلامت جنس یکنگره سراسر نیچهارم

 -همکاری با جهاد دانشگاهی دانشگاه علوم پزشکی تهران )تدریس و تالیف دروس مامایی جهت داوطلبان آزمون کارشناسی -

 مسجد.و درمان مراجعین نیازمند در مجتمع پزشکی رضوان وابسته به  03همکاری در پایگاه مسجد علی اکبر منطقه -

 ارشد (

 MSRTمدرک زبان -

 ICDL مدرک -

 0281هفته سلامت بانوان    مناسبت  به ورهمشا و  زشموآ یها غرفه برپایی لیلد بهوزارت بهداشت از  نامه تقدیر-

 همکاری در انالیزهای اماری طرحهای وزارت بهداشت )خانم دکتر خسروی و دکتر نکولعل(-

 .………………………………………………داوري مجلات بین المللي و داخلي -19

-Journal of obstetrics and Gynaecology 

-Journal of Clinical and Diagnostic Research  

-Holistic Nursing And Midwifery Journal 
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-Payeshjournal  

 پژوهشزمینه هاي مورد علاقه 

عوامل  - یسلامت جنس -زایمان   -مردان و نوجوانان سلامت  –  زنان یسلامت بارور -بیماریهای زنان– یزندگ تیفی=  ک

 سلامت روان در سنین باروری و.....–موثر بر سلامت زنان  یاجتماع


