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 های آموزشی:  های علمی و تدریس کارگاهفعالیت -7

نوع   برگزار کننده  کارگاه  ردیف 

 همکاری

 سال

 96 مدرس علوم پزشکی گیالن، دانشکده پرستاری و مامایی  کارگاه آموزشی مراقبتهای نوزاد 1

 94 مدرس علوم پزشکی گیالن، دانشکده پرستاری و مامایی  کارگاه آموزشی آمادگی برای زایمان 2

 

 

 

 ها:ها و همایش ارائه شده در کنگره مقاالت  -8

 نوع سال  برگزارکننده  عنوان 

 پوستر  94 علوم پزشکی شهید بهشتی مامایی و زنان و نازایی کنگره بین المللی چالشهای بالین در   .1

 پوستر  92 انجمن سرطان های زنان ایران کنگره سرطانهای زنان    .2

 سخنران  90 علوم پزشکی شهید بهشتی کنگره سرطان پستان  .3

 سخنران  90 علوم پزشکی شهید بهشتی همایش آزمایشگاه و بالین ایران  .4

 سخنران  90 علوم پزشکی تهران دانشچویانکنگره پژوهشی   .5

 سخنران  90 علوم پزشکی  فشارخون در بارداری   .6

 پوستر  90 علوم پزشکی گیالن  همایش کشوری مراقبت و سالمت   .7

 پوستر  89 علوم پزشکی گیالن  کنگره میان دوره جامعه جراحان ایران   .8

 پوستر  89 علوم پزشکی گیالن  کنگره میان دوره جامعه جراحان ایران   .9

 پوستر  89 علوم پزشکی گیالن  کنفرانس کشوری اخالق پزشکی  .10
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 استاد مشاور(:  -ها )استاد راهنماسرپرستی پایان  -9

 نوع عنوان

 به کننده مراجعه مادران شیردهی تجربه بر همراه تلفن افزار نرم مبتنی بر آموزش  بررسی تاثیر

 1400-1401در سال  رشت شهر سالمت جامعمراکز
 استاد راهنما

بررسی ارتباط ترس و اضطراب با درد و پیامدهای زایمانی زنان نخست زا بستری در بخش زایمان 

 1398بیمارستانهای دولتی شهر رشت سال 

 استاد مشاور 

 استاد مشاور  مت دختران نوجوان شهر رشت الارزیابی نیازهای س

 استاد مشاور  در زنان باردارمصرف خودسرانه دارو و عوامل مرتبط با آن 

 

 های پژوهشی و مقاالت: داوری طرح  -10

 نوع عنوان

بررسی ارتباط خودآگاهی جنسی با خشونت جنسی توسط همسر در زنان متأهل سنین باروری  

 مراجعهکننده به مراکز جامع سالمت شهر رشت 

)علوم  پژوهشی طرح

 پزشکی گیالن( 

مقایسه تجربه زایمان و عوامل مرتبط با آن در زنان نخست زای با زایمان طبیعی و سزارین مراجعه 

 « 1400کننده به مراکز سالمت جامع رشت سال 

)علوم  پژوهشی طرح

 پزشکی گیالن( 

ی ویژه نوزادان هاررسی میزان انطباق نقش مادری در مادران نوزادان نارس بستری در بخش مراقبتب

 1398بیمارستان الزهراء )س( شهر رشت و عوامل مرتبط با آن در سال 

)علوم پژوهشی  طرح

 پزشکی گیالن( 

بررسی سالمت باروری زنان مبتال به اچ آی وی مراجعه کننده به مرکز مشاوره رفتارهای پرخطر شهر  

 1398 رشت

)علوم پژوهشی  طرح

 پزشکی گیالن( 

 پژوهشی   طرح 1398نیازهای سالمت پسران نوجوان و عوامل مرتبط با آن در شهر رشتبررسی 

و   COVID-19 بررسی میزان خشونت علیه پرستاران شاغل در بیمارستان رازی رشت در اپیدمی

 1399عوامل مرتبط با آن در سال 

 پژوهشی   طرح

سال   19-در دوران پاندمی کوویدتبیین تجارب دانشجویان مامایی از کاراموزی در عرصه زایمان 

1400 

 پژوهشی   طرح

 تبیین، طراحی و ارزیابی برنامه آموزشی قصد رفتار باروری زنان متاهل سنین باروری: مطالعه ترکیبی 

1400 

 پژوهشی   طرح

The explanation of relationship between, Blood pressure and mean arterial 

pressure with body mass index youth age 
  –جله پرستاری )ممقاله

 (مامایی جامع نگر
Influence of childbirth preparation classes on quality of life in pregnant پرستاری  )مجله مقاله–  
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women مامایی جامع نگر) 

The role perceived stress and social support in predicting pregnancy 

anxiety in pregnant women 
  –پرستاری  )مجله مقاله

 (مامایی جامع نگر

Knowledge, attitude and practice of cigarette smoking among pregnant 

women referred to health centers of Tabriz 
  –پرستاری  )مجله مقاله

 (مامایی جامع نگر

Relationship between premenstrual symptoms with some physical and 

psychological indices in Young Girls 
  –پرستاری  )مجله مقاله

 (مامایی جامع نگر

Self- medication status and some effective factors among pregnant women 

referred to Ahvaz training hospitals 
  –پرستاری  )مجله مقاله

 (مامایی جامع نگر

 Survey level of health literacy and its correlation with Body Mass Index in 

students of Guilan University of Medical Sciences, 2015 
  –پرستاری  )مجله مقاله

 (مامایی جامع نگر

Predictors of child abuse risk for mothers with children less than 5 Years 

referring to comprehensive health service centers in Rasht 
  –پرستاری  )مجله مقاله

 (مامایی جامع نگر

Iranian women's marital satisfaction over different patterns of marriage: A 

population-based study 
  –پرستاری  )مجله مقاله

 (مع نگرمامایی جا

urvive compliance with the factors related to the standard control infection 

precautions in personnel of emergency wards based on Health Belief 

Model in the educational-therapeutic centers affiliated to Guilan University 

of Medical Sciences, 2019-2020. 

  –پرستاری  مقاله)مجله 

 (مامایی جامع نگر

Barriers to sexual health education for female adolescent in schools from 

perspective of health care providers 
  –پرستاری  )مجله مقاله

 (مامایی جامع نگر
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 های تحقیقاتی مصوب: طرح  -11

 تاریخ تصویب  دانشگاه عنوان طرح 

تبیین نیازهای آموزشی سالمت جنسی والدین دارای دختران نوجوان: طراحی،   .1

 اجرا و ارزشیابی برنامه آموزشی 

علوم پزشکی  

 گیالن 

99 

بررسی ارتباط سبک زندگی ارتقا دهنده سالمت و عملکرد جنسی در زنان   .2

پژوهشی الزهرا )س( سال  یائسه مراجعه کننده به مرکز آموزشی درمانی و 

1397 

علوم پزشکی  

 گیالن 

99 

بررسی میزان خشونت خانگی و عوامل مرتبط با آن در زنان مبتال به سرطان   .3

 1۴۰۰پستان مراجعه کننده به مراکز انکولوژی شهر رشت در سال  

علوم پزشکی  

 گیالن 

99 

اضطراب با درد و پیامدهای زایمانی زنان نخست زا  بررسی ارتباط ترس و  .4

 139۸بستری در بخش زایمان بیمارستانهای دولتی شهر رشت سال 

علوم پزشکی  

 گیالن 

9۸ 

جنسی زنان و عوامل موثر بر آن در زنان مراجعه   -بررسی بهداشت باروری   .5

 کننده به مراکز بهداشتی درمانی رشت 

علوم پزشکی  

 گیالن 

9۸ 

خذ رضایت نامه آگاهانه عمل سزارین انتخابی در بیمارستان های  بررسی نحوه ا .6

 دانشگاه علوم پزشکی گیالن از دیدگاه بیماران 

علوم پزشکی  

 گیالن 

9۸ 

ارتباط اختالل استرس پس از ترومای متعاقب زایمان تروماتیک با اختالل  .7

  عملکرد جنسی زنان دردوران بعد از زایمان در زنان مراجعه کننده به مراکز

 1399  -درمانی شهرستان رشت_بهداشتی

علوم پزشکی  

 گیالن 

97 

بررسی وضعیت بارداری و زایمان پزشکی شده و ارتباط آن با سواد سالمت   .8

مادران و پیامدهای زایمان در زنان مراجعه کننده به مرکز آموزشی درمانی و  

 پژوهشی الزهرا )س( رشت 

علوم پزشکی  

 شاهرود 

97 

های خانگی و عوامل مرتبط بر آن در زنان پره منوپوز و  بررسی میزان خشونت  .9

 منوپوز مراجعه کننده به درمانگاه بیمارستان الزهرا)س( شهرستان رشت 

علوم پزشکی  

 گیالن 

96 

ررسی ارتباط سبک زندگی ارتقا دهنده سالمت و عملکرد جنسی در زنان  ب .10

 الزهرا )سیائسه مراجعه کننده به مرکز آموزشی درمانی و پژوهشی  

علوم پزشکی  

 گیالن 

96 

ارتباط سبک زندگی ارتقاء دهنده سالمت و سالمت معنوی در دانشجویان  .11

 1395پرستاری و مامایی دانشکده شهید بهشتی رشت سال  

علوم پزشکی  

 گیالن 

95 

بررسی ارتباط ناباروری و بروز خشونتهای خانگی و عوامل موثر بر آن در زنان   .12

 درمانگاه نازایی بیمارستان الزهرا)س( مراجعه کننده به 

علوم پزشکی  

 گیالن 

95 

بررسی روایی و پایایی الگ بوک ارزشیابی بالینی کارآموزی بارداری و زایمان و   .13

 بیماریهای زنان دانشجویان مامایی در دانشگاه علوم پزشکی گیالن

علوم پزشکی  

 گیالن 

95 

javascript:%20void(0)
javascript:%20void(0)
javascript:%20void(0)
javascript:%20void(0)


8 
 

کیفیت نمونه پاپ اسمیر در مرکز  اثر پاک کردن سرویکس با پنبه استریل بر  .14

 آموزشی درمانی الزهرای رشت 

علوم پزشکی  

 تبریز 

9۰ 

وضعیت پیشگیری رفتاری در رابطه با عفونتهای دستگاه تناسلی و عوامل موثر   .15

 بر آن در زنان مراجعه کننده به مراکز بهداشتی درمانی تبریز 

علوم پزشکی  

 تبریز 

91 

 

 

 گذرانده شده: های آموزشی  دوره -12

 های آموزشی فرهنگیدوره –الف 

 ی مدیریتهای آموزشدوره -ب

 های آموزشی علمی تخصصی: دوره -ج

 های روش تحقیق:  کارگاه -د

 

 

تاریخ   محل برگزاری  نام دوره  نوع دوره ردیف

 برگزاری 

 1400 علوم پزشکی گیالن  روش تحقیق مقدماتی و پیشرفته  های روش تحقیق کارگاه  1

دانشگاه علوم پزشکی   کارگاه اصول تحلیل داده های کیفی های روش تحقیق کارگاه  2

 تهران 

1400 

کارگاه تحلیل داده های کیفی در   های روش تحقیق کارگاه  3

 گرانددتئوری 

دانشگاه علوم پزشکی  

 تهران 

1400 

: جستجو 2کارگاه مامایی مبتنی بر شواهد  های روش تحقیق کارگاه  4

 های اطالعاتی مبتنی بر شواهددر پایگاه 

دانشگاه علوم پزشکی  

 تهران 

1400 

دانشگاه علوم پزشکی   Evidence Based Midwiferyوبینار  های روش تحقیق کارگاه  5

 تهران 

1400 

 1400 دانشگاه بقیه الل  کارگاه مقاله نویسی به زبان انگلیسی های روش تحقیق کارگاه  6

کارگاه انتخاب مجالت معتبر جهت چاپ  های روش تحقیق کارگاه  7

 مقاله

 1400 علوم پزشکی گیالن 

دانشگاه علوم پزشکی   انواع مطالعات   کارگاه  های روش تحقیق کارگاه  8

 گیالن

1400 

 1400دانشگاه علوم پزشکی   های جستجوی منابع اطالعاتی کارگاه روش های روش تحقیق کارگاه  9
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 گیالن

 1399 دانشگاه تربیت مدرس وبینار مقاله نویسی فارسی  تحقیق های روش کارگاه  10

جهاد دانشگاهی علوم   تعیین کننده هاو مشکالت میل جنسی آموزشی علمی تخصصی  11

 پزشکی شهید بهشتی 

1398 

 1397 علوم پزشکی ایران اخالق در مامایی و بهداشت باروری های آموزشی فرهنگی دوره 12

 1397 علوم پزشکی گیالن  کارگاه آموزشی آشنایی با منابع الکترونیک  تحقیق های روش کارگاه  13

 1396 علوم پزشکی گیالن  کارگاه روشهای نوین ارزشیابی  آموزشی علمی تخصصی  14

 1396 علوم پزشکی گیالن  کارگاه  آموزشی مراقبتهای نوزاد آموزشی علمی تخصصی  15

تجزیه و تحلیل آماری داده های  کارگاه  های روش تحقیق کارگاه  16

 پژوهشی 

 1396 علوم پزشکی گیالن 

 1396 علوم پزشکی گیالن  کارگاه نقد داوری مقاالت   های روش تحقیق کارگاه  17

کارگاه آموزشی مقدمه های بر روشهای  آموزشی علمی تخصصی  18

 تدریس 

 1396 علوم پزشکی گیالن 

 1396 وزارت بهداشت  خدمتی نوزاددوره آموزشی  آموزشی علمی تخصصی  19

 1395 علوم پزشکی گیالن  اخالق حرفه ایکارگاه  های آموزشی فرهنگی دوره 20

 1395 علوم پزشکی گیالن  کارگاه طرح درس/طرح دوره آموزشی علمی تخصصی  21

 1395 علوم پزشکی گیالن  کارگاه ضوابط و مقررات دانشگاهی  های آموزشی فرهنگی دوره 22

کارگاه طراحی و تحلیل سواالت چند گزینه  آموزشی علمی تخصصی  23

 ای 

 1395 علوم پزشکی گیالن 

 1395 علوم پزشکی گیالن  end noteکارگاه  های روش تحقیق کارگاه  24

 1394 علوم پزشکی گیالن  کارگاه دانش افزایی استادان های آموزشی فرهنگی دوره 25

 1394 علوم پزشکی گیالن  searchکارگاه  های روش تحقیق کارگاه  26

 1394 علوم پزشکی گیالن  کارگاه آشنایی با روشهای آمار استباطی های روش تحقیق کارگاه  27

 1394 علوم پزشکی گیالن  کارگاه استاد توانمند  های آموزشی فرهنگی دوره 28

 1393 پزشکی گیالن علوم  پانل روشهای ارزشیابی بالینی  های روش تحقیق کارگاه  29

 1393 علوم پزشکی گیالن  کارگاه روش تحقیق های روش تحقیق کارگاه  30

 1391 علوم پزشکی تبریز کالسهای آمادگی  برای زایمان فیزیولوژیک  آموزشی علمی تخصصی  31

 1389 علوم پزشکی تبریز کارگاه احیای نوزاد آموزشی علمی تخصصی  32

 87 علوم پزشکی گیالن  های کاهش درد زایمان روش  آموزشی علمی تخصصی  33

 1387 علوم پزشکی گیالن  پیشگیری و  کنترل عفونتهای بیمارستانی  آموزشی علمی تخصصی  34

 1387 علوم پزشکی گیالن  پایش بیمارستان های دوستدار کودک آموزشی علمی تخصصی  35
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 افتخارات و جوایز:  -13

 سمت اعطا کننده  محل دریافت  دریافت علت  تاریخ دریافت  عنوان   ردیف 

کسب رتبه اول در  1387 تشویقی 1

 مقطع کارشناسی 

علوم پزشکی  

 گیالن

آقای دکتر حسن بهبودی، قایم  

مقام وزیر در استان و رییس  

 دانشگاه علوم پزشکی گیالن

علوم پزشکی   دانشجوی نمونه بالین  1386 تشویقی 2

 گیالن

دبیر شورای مرکزی انجمن 

 اسالمی دانشجویان

دانشجوی نمونه  1387 تشویقی 3

 کشوری 

دانشگاه تربیت  

 مدرس

بسیج دانشجویی دانشگاه تربیت  

 مدرس

شرکت در  برای تشکر 1395 لوح تقدیر  

طرح آموزش تغذیه و 

 شیوه زندگی سالم 

علوم پزشکی  

 گیالن

سازمان بسیج جامعه پزشکی  

 گیالن

 

 


