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 وضعیت استخدامي 

  
 مالحظات تاريخ استخدام  تاريخ آخرين ارتقاء پايه مرتبه علمي نوع استخدام 

 --- 1383/ 6/ 1 97/ 4/ 2 20 استادیار  رسمی آزمایشی 

  

 
 سوابق تحصیلي 

  
 محل تحصیل  رشته تحصیلي عنوان درجه تحصیلي  ردیف 

تاریخ 

 شروع

تاریخ 

 اتمام 
 معدل 

 مایی ما کارشناسی پیوسته 1
دانشگاه علوم پزشکی  

 اصفهان 
 1373 مهر 1369 مهر

66/17 

 رتبه اول 

 کارشناسی ارشد  2
مامایی گرایش بهداشت مادر و  

 کودک
 1379 تیر 1376 مهر تربیت مدرسدانشگاه 

75/18 

 رتبه اول 

3 

دکترای تخصصی 

(PhD)  ،بورسیه خارج

 کشور تبدیل به داخل

 بهداشت باروری
دانشگاه علوم پزشکی  

 تهران 
 05/19 1397 تیر 1391 بهمن

 

 ها عناوین رساله

 
 

 دانشکده علوم پزشکي دانشگاه تربیت مدرس ، ارشد  ي كارشناسيدوره  يعنوان رساله

با راهنمایی خاان  دکتار  اکالمپسیپار با خطر باالی پرهبررسی تأثیر قرص سیر بر روی میزان لیپیدهای پالسما و تجمع پالکتی در زنان باردار نولی

 نور لمیعیانسعیده ضیایی و مشاوره خان  دکتر می

 9/19نمره:  

  مستخرج یمقاله
The effect of garlic tablet on plasma lipids and platelet aggregation in nulliparous pregnants at high risk of 

preeclampsia [European Journal of Obstetrics & Gynecology and Reproductive Biology 99 (2001) 201-206, 

DOI: 10.1016/s0301-2115(01)00384-0 

 

 امایي علوم پزشکي تهراندانشکده پرستاري و م  ي تخصصي، دكترا  يدوره  يعنوان رساله

با راهنماایی آقاای  گرایانهساختی مبنایی ه با نظریه  پژوهشیهای والدین درخصوص رشد جسمی/قدی نوجوانان خود:  گیری دغدغهفرآیند شکل

 دفرسیدحسین صمدانیزاده و آقای دکتر دکتر محمدعلی چراغی و آقای دکتر ابوعلی ودادهیر و مشاوره خان  دکتر زیبا تقی

 95/19نمره:  

  مستخرج یمقاله
Parents’ concerns regarding the growth characteristics of their adolescents: a qualitative inquiry in Iran 

International Journal of Qualitative Studies on Health and Well-Being 2018, vol. 13, 1453179, 

https://doi.org/10.1080/17482631.2018.1453179 
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 سوابق خدمت آموزشي در داخل كشور 

  
  

 ردیف 
نام مؤسسه 

 محل تدریس

 مدت

 عناوین دروس تدریس شده مقطع تحصیلي 

 تا  از 

1 

آموزشکده فنی و  

ای دختران  حرفه

تهران ولیعصر  

 )عج( 

نیمسال اول 

1379-80 

نیمسال دوم  

1382-83 

مربی بهداشت  کاردانی  

 مدارس

 هاو كارآموزي  شدهوس نظري تدریسدر

 واکسیناسیون )نظری(سازی/درس ایمن

 و کاااارآموزی بهداشااات خاااانواده در مراکاااز بهداشاااتی

 مراکز خدمات جامع سالمت/درمانی

2 

دانشکده  

پرستاری و 

مامایی شهید  

دکتر بهشتی  

رشت، دانشگاه  

علوم پزشکی  

 گیالن

شهریور   1

1383 
 تاکنون

پیوسته و  کارشناسی 

 سته مامایی ناپیو

 

 شدهعناوین دروس نظري تدریس

 (1جامعه )بهداشت  اصول خدمات بهداشت

 (4)بهداشت   باروریو   بهداشت مادر و کودک

اتاا  دانشاجویان  گروه ماماایی،  دانشجویان  باروری سال  )

 عمل و بیهوشی(

 بارداری طبیعی – 1بارداری و زایمان 

 هاكارآموزيعناوین  

 بلوک زایمان() کارآموزی لیبر و زایمان

)مراکز خدمات   باروریو    کارآموزی بهداشت مادر و کودک

 جامع سالمت(

 های بهداشت(خانه  ،کارآموزی فیلد بهداشتی )روستا

نوزادان طبیعی در واحد پس از زایمان )  کارآموزی نوزادان

 (NICUو نوزادان در واحد 

   و معاینات فیزیکی شناسیکارآموزی نشانه

3 

دانشکده  

و  پرستاری

مامایی شهید  

دکتر بهشتی  

رشت، دانشگاه  

علوم پزشکی  

 گیالن

 تاکنون 1393
کارشناسی ارشد  

 آموزش مامایی  

 شدهعناوین دروس نظري تدریس

 های مامایی و بهداشتی  ها و مدلتئوری

)نظری و   باروری  در مامایی و بهداشت  و راهنمایی  مشاوره

 عملی(

 روش تحقیق

 ()عملی و نظری سمینار در تحقیق

 ها و فنون تدریس و تمرین تدریس )نظری و عملی(روش

 

 



4 

 

 هاي آموزشي، پژوهشي واجراييشركت در دوره

  

 ردیف 

 نوع دوره

 توضیحات تاریخ برگزاري  محل برگزاري  نام دوره 
 اجرایي  پژوهشي آموزشي

 دوره آموزشی اینترنت   * 1

مرکز مطالعات و توسعه  

حوزه   آموزش پزشکی

دانشگاه   شیمعاونت آموز

 علوم پزشکی گیالن 

1383 --- 

2 *   

دوره آموزشی کار با  

  Windowsسیست  عامل  

 پیشرفته 

مرکز مطالعات و توسعه  

آموزش پزشکی حوزه  

معاونت آموزشی دانشگاه  

 علوم پزشکی گیالن 

1383 --- 

3 *   
-دوره آموزشی کار با نرم

 Power Pointافزار 

مرکز مطالعات و توسعه  

حوزه   آموزش پزشکی

معاونت آموزشی دانشگاه  

 علوم پزشکی گیالن 

1383 --- 

4 *   
-دوره آموزشی کار با نرم

 Excelافزار 

مرکز مطالعات و توسعه  

آموزش پزشکی حوزه  

معاونت آموزشی دانشگاه  

 علوم پزشکی گیالن 

1383 --- 

5 *   

  دوره آموزشی/کارگاه
Female Sexual 

Desire 

دومین کنگره سراسری 

و مشکالت جنسی  خانواده 

 دانشگاه شاهد 

3/9/1384 --- 

6 *   
آموزشی احیای کارگاه 

 نوزاد 

المللی ششمین کنگره بین

 زنان و مامایی  
8/9/1384 --- 

7  *  
کارگاه آشنایی با نرم افزار 

EXCEL 

 تحقیقات و فناوریمعاونت 

دانشگاه علوم پزشکی  

 گیالن

20/9/1384 --- 

8  *  
شناختی  کارگاه روش

 قات کمیتحقی

 تحقیقات و فناوریمعاونت 

 دانشگاه علوم پزشکی تهران

الی   3/4/1385

5/4/1385 
--- 

9  *  
شناختی  کارگاه روش

 تحقیقات کیفی

 تحقیقات و فناوریمعاونت 

 دانشگاه علوم پزشکی تهران

17/4/1385 

الی 

19/4/1385 

--- 

10  *  

های  آشنایی با بانککارگاه 

اطالعات پزشکی و نحوه  

 جو در آن جست

 تحقیقات و فناوریمعاونت 

دانشگاه علوم پزشکی  

 گیالن

21/9/1385 --- 

 روش تحقیقکارگاه   *  11

 تحقیقات و فناوریمعاونت 

دانشگاه علوم پزشکی  

 گیالن

  5لغایت  2

 1385بهمن 
--- 
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12 *  * 
کارگاه مراقبت کودکان زیر  

 سال )کودک سال (  6

معاونت بهداشتی دانشگاه  

 گیالن  علوم پزشکی 

 الی 1/3/1386

3/3/1386 
--- 

13  *  

کارگاه آشنایی با نحوه  

جستجو در بانک های  

،  Ovidمقاالت پزشکی 

Science Direct، 
Black well 

معاونت بهداشتی دانشگاه  

 علوم پزشکی گیالن 
21/4/1386 --- 

14 *   
-هکارگاه روش های آماد

   ARTسازی اسپرم جهت 

مرکز تحقیقات 

 ولید مثلبیوتکنولوژی ت
25/5/1385 --- 

15 *  * 
های مشاوره  کارگاه مهارت

 با دانشجو 

معاونت آموزشی دانشگاه  

 علوم پزشکی گیالن 
29/9/1386 --- 

16 *   

نحوه ارایه مقاالت به   کارگاه 

صورت سخنرانی و به زبان  

 انگلیسی

معاونت آموزشی دانشگاه  

 علوم پزشکی گیالن 
25/12/1386 --- 

 اخال  در تحقیقکارگاه   *  17

 تحقیقات و فناوریمعاونت 

دانشگاه علوم پزشکی  

 گیالن

30/3/1387 --- 

18 *  * 

-کارگاه آموزشی مراقبت

های ادغام یافته سالمت  

مادران )خدمات خارج 

 بیمارستانی(  

معاونت بهداتشی دانشگاه  

 علوم پزشکی گیالن 

الی   1/4/1387

4/4/1387 
--- 

19 *   
مان کارگاه آشنائی با زای

 فیزیولوژیک 

دانشکده  مشترک دو 

حضرت  پرستاری و مامائی

زینب )س( شر  گیالن و  

  شهید دکتر بهشتی رشت

8/8/1387 --- 

20 *   
های  روزه کالس 3کارگاه 

 آمادگی برای زایمان

دانشکده پرستاری و مامائی  

 شهید دکتر بهشتی رشت
 ---   1387دی ماه 

21  *  
دوره آموزشی آمار و  

SPSS  

نشکده پرستاری و مامائی  دا

 شهید دکتر بهشتی رشت

بهمن   7الی  5

1387 
--- 

22 *   

های تدوین و  دوره مهارت

-های علمیانتشار مقاله

به زبان   تحقیقات و فناوری

 انگلیسی  

پژوهشگاه اطالعات و  

 مدارک علمی ایران

تا   9/11/1387

10/11/1387 
--- 

23 *   
کارگاه آموزشی پرورش  

 و گروهی خالقیت فردی 

 تحقیقات و فناوریمعاونت 

دانشگاه علوم پزشکی  

 گیالن

22/12/1387 --- 

24 *   
کارگاه ادغام در آموزش  

 پزشکی

معاونت آموزشی دانشگاه  

 علوم پزشکی گیالن 
28/3/1388 --- 

25 *   
کارگاه آموزش آمادگی  

 برای زایمان 

دانشگاه علوم پزشکی  

گیالن و جمعیت مامایی  

وزش آم، استان گیالن

 مداوم جامعه پزشکی استان  

22/4/1388 

لغایت  

25/4/1388 

--- 
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26 *   
کارگاه آموزشی نقد و  

 بررسی فر  ضاله بهائیت 

معاونت امور اساتید و  

دروس معارف اسالمی  

دانشگاه علوم پزشکی  

 گیالن 

20/12/1388 --- 

27 *   

-کارگاه آموزشی شیعه

شناسی و پاسخ به شبهات 

 پیرامون 

ر اساتید و  معاونت امو

دروس معارف اسالمی  

دانشگاه علوم پزشکی  

 گیالن 

23/2/1389 --- 

28 *   
 Evidenceکارگاه 

Based Medicine 1   

دانشگاه علوم پزشکی  

 زنجان
26/3/1389 --- 

29  *  
افزار کارگاه آموزشی نرم

Endnote 

دانشکده پرستاری و مامایی  

شهید بهشتی رشت 

دانشگاه علوم پزشکی  

 گیالن

9/4/1389 --- 

 انجمن علمی مامایی ایران کارگاه زایمان در آب     * 30

23/4/1389 

لغایت  

24/4/1389 

--- 

 دوره آموزشی عرفان شیعی    * 31

معاونت امور اساتید و و  

مبلغان مرکز آموزش 

دانشگاه علوم پزشکی  

 گیالن

27/5/1389 --- 

32 *  * 

کارگاه مشاوره و راهنمایی  

استاد -تحصیلی دانشجویان

 مشاور

معاونت آموزشی دانشگاه  

 علوم پزشکی گیالن 
18/9/1389 --- 

33 *   

کارگاه قانون و اخال  در  

ارایه خدمات بهداشتی  

 درمانی 

معاونت آموزشی دانشگاه  

 علوم پزشکی گیالن 
29/2/1390 --- 

34  *  
 Medicalکارگاه 

Journalism 

 تحقیقات و فناوریمعاونت 

دانشگاه علوم پزشکی  

 یالنگ

31/3/1390 --- 

35  *  

-کارگاه آموزشی مقاله

 Scientificنویسی علمی  

Writing 

 تحقیقات و فناوریمعاونت 

جهاد  مرکز اطالعات علمی 

 دانشگاهی 

14/10/1390 --- 

36 *  * 

مدت  دوره آموزشی کوتاه

تخصصی مربی آمادگی  

 دوران بارداری 

معاونت آموزشی جهاد  

دانشگاهی علوم پزشکی  

 تهران 

تا   18/9/1395

24/10/1395  

 

ساعته به   60دوره 

ساعت   36مدت 

  24نظری و 

ساعت عملی با  

 100کسب نمره 

37  *  

Iranian National 

Library of Medicine 

(INLM) 

Guilan University 

of Medical Sciences 
27.7.2008 --- 
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38  *  

کارگاه استفاده از پورتال 

نشریات دانشگاهی علوم 

 یالن  پزشکی گ

دانشکده پرستاری و مامایی  

شهید بهشتی رشت 

دانشگاه علوم پزشکی  

 گیالن

5/11/1390 --- 

39  *  

اندیشی یک روزه  کارگاه ه 

اخال  در انتشار مقاالت  

 علمی 

دانشکده پرستاری و مامایی  

شهید بهشتی رشت 

دانشگاه علوم پزشکی  

 گیالن

29/9/1390 --- 

40 *   

ها و فنون کارگاه روش

ریس ویژه اعضای هیئت  تد

 علمی دانشگاه  

معاونت آموزشی دانشگاه  

 علوم پزشکی گیالن  
5/4/1391 --- 

41 *   

کارگاه آموزشی اخال   

ویژه   1ای علمی و حرفه

اعضای هیئت علمی  

 دانشگاه  

معاونت آموزشی دانشگاه  

 علوم پزشکی گیالن  
17/1/1391 --- 

42 *   
کارگاه آموزشی تنظی   

 هیجانی 

ده پرستاری و مامایی  دانشک

شهید بهشتی رشت 

دانشگاه علوم پزشکی  

 گیالن

18/4/1391 --- 

43 *   
دوره آموزشی والیت فقیه و  

 های پیرامون آن چالش

معاونت امور اساتید و  

مبلغان مرکز آموزش 

دانشگاه علوم پزشکی  

 گیالن

14/4/1391 --- 

44  *  
-کارگاه آموزشی مقاله

 ISIنویسی و روش تحقیق  

پرتال دانشگاهی کشور و  

مرکز تحقیقات استراتژیک 

 های خارجی در تهرانزبان
  

18/8/1391 --- 

45 *   

طرح آموزشی و فرهنگی  

ضیافت اندیشه استادان با  

شناسی موضوع معرفت

سیاسی در   دینی و اندیشه

 اسالم

نهاد نمایندگی مقام معظ   

 ها رهبری در دانشگاه
1391 --- 

 Scopusزشی کارگاه آمو  *  46

 تحقیقات و فناوریمعاونت 

دانشکده پرستاری و مامایی  

شهید بهشتی رشت 

دانشگاه علوم پزشکی  

 گیالن 

9/11/1391 --- 

47 *   
کارگاه آموزشی اخال   

 ای حرفه

معاونت آموزشی دانشگاه  

 علوم پزشکی گیالن  

11/11/1391 

لغایت  

12/11/1391 

--- 

48 *   
های نوین تدریس  روش

ی در آموزش  مقدمات 

معاونت آموزشی دانشگاه  

 علوم پزشکی گیالن 
19/11/1391 --- 
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 پزشکی

49 

 
 *  

کارگاه جست و جوی منابع  

 1 -الکترونیک 

سنجی  انتشارات و عل 

 دانشگاه علوم پژشکی تهران
 --- 1392آذر  10

50  *  
کارگاه جست و جوی منابع  

 2 -الکترونیک 

سنجی  انتشارات و عل 

 پژشکی تهراندانشگاه علوم 

شهریور   17

1392 
--- 

51  *  
کارگاه جست و جوی منابع  

 3 -الکترونیک 

سنجی  انتشارات و عل 

 دانشگاه علوم پژشکی تهران

شهریور   19

1392 
--- 

52 *   
برنامه آموزش مداوم احیای  

 نوزاد 
 دانشگاه علوم پزشکی تهران

9/6/1392  

لغایت  

10/6/1392 

--- 

53  *  

افزار نرم دوره آشنایی با 

های کیفی  تحلیلی داده

 )مکس کیودا( 

پژوهشگاه علوم و فناوری 

 اطالعات ایران
1/11/1392 --- 

   MAX QDAکارگاه   *  54

 تحقیقات و فناوریمعاونت 

دانشکده پرستاری و مامایی  

 تهران 

8/2/1393 --- 

55  *  
 Contentکارگاه 

Analysis 

 تحقیقات و فناوریمعاونت 

ری و مامایی  دانشکده پرستا

 تهران 

28/3/1393 --- 

56  *  

برنامه آموزش مداوم روش  

پژوهش کیفی با رویکرد  

 گراندد تئوری

انجمن علمی پرستاران 

 قلب ایران

24/2/1393 

لغایت  

25/2/1393 

--- 

 چگونه مقاله منتشر کنی ؟  *  57

سنجی  انتشارات و عل 

 دانشگاه علوم پژشکی تهران

 

مرداد   15

1393 
--- 

 کارگاه گراندد تئوری  *  58

 تحقیقات و فناوریمعاونت 

دانشکده پرستاری و مامایی  

 تهران 

31/3/1393 --- 

59  *  

کارگاه جست و جوی 

پیشرفته جهت انجام 

 مند  مطالعات مروری نظام

سنجی  انتشارات و عل 

 دانشگاه علوم پژشکی تهران

شهریور   24

1393 
--- 

60  *  
زار افکارگاه آشنایی با نرم

EndNote 

سنجی  انتشارات و عل 

 دانشگاه علوم پژشکی تهران

شهریور   4

1393 
--- 

61 *   

 برنامه آموزش مداوم 
Practice 

Development & 

Patient Safety 

Workshop 

 دانشگاه علوم پژشکی تهران

18/12/1393 

لغایت  

20/12/1393 

--- 

62  *  
افزار  کارگاه آموزش نرم

 پرزی 

 و فناوری تحقیقاتمعاونت 

دانشکده پرستاری و مامایی  
17/3/1394 --- 
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 تهران 

63  *  

کارگاه آموزشی مهارتهای  

های  آنالیز و تحلیل داده 

 تحقیقات کیفی

دانشگاه علوم بهزیستی و  

توانبخشی و انجمن علمی  

 پرستاران ایران 

 --- 1394آبان  28

64  *  
کارگاه آموزشی مهارتهای  

 مصاحبه در تحقیقات کیفی

نشگاه علوم بهزیستی و  دا

توانبخشی و انجمن علمی  

 پرستاران ایران 

 --- 1394آبان  27

65 *   

کارگاه آموزشی ابزارسازی 

در علوم سالمت ویژه  

 اعضای هیئت علمی 

معاونت آموزشی دانشگاه  

 علوم پزشکی گیالن 

  21لغایت  19

اردیبهشت  

1397 

--- 

66 *   

کارگاه آموزشی آزمون 

عینی  بالینی ساختارمند 

(OSCE ) 

معاونت آموزشی دانشگاه  

 علوم پزشکی گیالن 
 --- 1396اسفند  3

67 *   
کارگاه آشنایی با سامانه  

LMS 

معاونت آموزشی دانشگاه  

 علوم پزشکی گیالن 
26/6/1397 --- 

68 •    

افزایی استادان کارگاه دانش

با موضوع تعلی  و تربیت  

 3سطح 

نهاد نمایندگی مقام معظ   

 ها نشگاهرهبری در دا
13/5/1397 --- 

69 •    

کارگاه آموزشی تحلیل  

آزمون و ارزشیابی به روش  
DOPS 

دفتر توسعه آموزش  

پزشکی دانشکده پرستاری 

و مامایی شهید بهشتی  

رشت و معاونت آموزشی 

دانشگاه علوم پزشکی  

 گیالن

آذر   28و  7

1397 
--- 

70  •   

تحقیقات و  پانل تخصصی 

چگونه یک بیان   فناوری

ه مناسب برای مسئل

 پژوهش بنویسی ؟

تحقیقات و فناوری معاونت 

دانشکده پرستاری و مامایی  

 شهید بهشتی رشت

29/8/1397 --- 

71  •   
کارگاه چگونه مقاله مروری  

 مند بخوانی نظام

تحقیقات و فناوری معاونت 

دانشگاه علوم پزشکی  

 گیالن

دی   20و  19

1397 
--- 

 کارگاه مطالعات کیفی    •  72

 تحقیقات و فناوریت معاون

دانشگاه علوم پزشکی  

 گیالن

17/10/1397 --- 

 نویسی  کارگاه مقاله   •  73

معاونت تحقیقات و فناوری 

دانشگاه علوم پزشکی  

 گیالن

 --- 1397بهمن  5

74 *   
کارگاه آشنایی با سامانه  

PDP 

توسعه آموزش پزشکی 

دانشکده پرستاری و مامایی  

شهید بهشتی رشت و  

وزشی دانشگاه  معاونت آم

24/2/1398 --- 
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 علوم پزشکی گیالن 

75 *   
اولین همایش اخال  در  

 مامایی و بهداشت باروری  

گروه علوم پیراپزشکی  

فرهنگستان پزشکی  

 جمهوری اسالمی ایران 

7/12/1397 --- 

76 *   

کارگاه آموزشی برنامه 

-ایدرسی پنهان و حرفه

گری ویژه اعضای هیئت  

 علمی 

دانشگاه  معاونت آموزشی 

 علوم پزشکی گیالن 
 --- 1398تیر  20

77 *   
کارگاه آشنایی با سامانه  

 نوپا  

معاونت تحقیقات و فناوری 

و کتابخانه دانشکده  

پرستاری و مامایی شهید  

 بهشتی رشت 

2/4/1398 --- 

 کارگاه درسی پنهان     * 78

دفتر توسعه آموزش  

پزشکی دانشکده پرستاری 

و مامایی شهید بهشتی  

 رشت 

21/3/1398 --- 

79 *   

کارگاه آموزشی ارایه مقاله 

به زبان انگلیسی ویژه  

 اعضای هیئت علمی  

معاونت آموزشی دانشگاه  

 علوم پزشکی گیالن 

بهمن   16

1397 
--- 

 کارگاه آشنایی با مش   *  80

معاونت تحقیقات و فناوری 

و کتابخانه دانشکده  

پرستاری و مامایی شهید  

 بهشتی رشت 

19/4/1398 --- 

81 *   

افزایی استادان کارگاه دانش

با موضوع سبک زندگی و  

 گری ایکارگاه حرفه

نهاد نمایندگی مقام معظ   

 ها رهبری در دانشگاه
15/5/1398 --- 

82 *   
کارگاه آموزشی طراحی اپ 

 موبایل 

معاونت آموزشی دانشگاه  

 علوم پزشکی گیالن 

مرداد   28

1398 
--- 

83 *  * 

مقررات و   کارگاه قوانین و

ضوابط آموزشی و  

 استخدامی

معاونت آموزشی دانشگاه  

 علوم پزشکی گیالن 

28/7/1398 

لغایت  

19/8/1398 

--- 

84 *  * 

کارگاه آشنایی و کار با  

ویژه اعضای  سامانه نوید 

 هیئت علمی 

معاونت آموزشی دانشگاه  

 علوم پزشکی گیالن 
22/8/1398 --- 

85 *   
پژوهی  نشست علمی دانش 

 آموزشی 

معاونت آموزشی دانشگاه  

 علوم پزشکی گیالن 
30/8/1398 --- 

 تعارضات حرفه ای   * 86

معاونت آموزشی دانشگاه  

، مرکز  علوم پزشکی گیالن

مطالعات و توسعه آموزش 

 علوم پزشکی 

30/10/1398 --- 
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87 *   
آموزش کارگاه مجازی 

 الکترونیک 

معاونت آموزشی دانشگاه  

، مرکز  علوم پزشکی گیالن

لعات و توسعه آموزش مطا

 علوم پزشکی 

28/4/1399 

 3/5/1399الی 
--- 

 camtasiaکارگاه مجازی    * 88

معاونت آموزشی دانشگاه  

، مرکز  علوم پزشکی گیالن

مطالعات و توسعه آموزش 

 علوم پزشکی 

17/4/1399 

الی 

27/4/1399 

--- 

89  *  
وبینار آموزشی روش 

 تحقیق 

 تحقیقات و فناوریمعاونت 

علوم پزشکی    دانشگاه

 گیالن

8/5/1399 --- 

90 *   

تدریس آنالین و نجوه  

اتصال مدرسین به وبینار از  

 خارج دانشکده  

معاونت آموزشی دانشگاه  

،  علوم پزشکی گیالن

دانشکده پرستاری و مامایی  

شهید بهشتی رشت، مرکز  

مطالعات و توسعه آموزش 

 علوم پزشکی 

21/5/1399 --- 

91 *   

ه و  آشناییی با سامان

های کاربردی  اپلیکیشن

 تدریس مجازی 

معاونت آموزشی دانشگاه  

،  علوم پزشکی گیالن

دانشکده پرستاری و مامایی  

شهید بهشتی رشت، مرکز  

مطالعات و توسعه آموزش 

 علوم پزشکی 

18/9/1399 --- 

92 *   
پژوهی  کارگاه مجازی دانش

 آموزشی 

معاونت آموزشی دانشگاه  

، مرکز  علوم پزشکی گیالن

العات و توسعه آموزش مط

 علوم پزشکی 

21/4/1399 

الی 

27/4/1399 

--- 

93 *   
چگونه فرآیند نوآورانه  

 آموزشی بنویسی  

معاونت آموزشی دانشگاه  

، مرکز  علوم پزشکی گیالن

مطالعات و توسعه آموزش 

 علوم پزشکی 

10/9/1399  

94  *  
انتخاب مجله مناسب برای 

 چاپ مقاله

 یتحقیقات و فناورمعاونت 

دانشگاه علوم پزشکی  

 گیالن

24/10/1399  
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 هاي تحقيقاتي مصوبعناوين طرح 

  

 نام مؤسسه محل پژوهش ردیف  

 مدت
 هاي تحقیقاتي ها و پروژهعناوین طرح  

 تا  از 

1 

دانشاگاه تحقیقاات و فنااوری  معاونت   

دانشاااکده  - النیگااا یعلاااوم پزشاااک

پرستاری و مامایی شهید دکتر بهشاتی 

 ترش

 شهریور 

 1385 

 اسفند 

1386 

  :با عنوان ییدانشجو  یطرح پژوهش

 یدرمااان یدر مرکااز آموزشاا نیعلاال انجااام ساازار یبررساا

 شهرستان رشت یالزهرا

 مدیر اجرایي طرح

2 

دانشااگاه تحقیقااات و فناااوری معاوناات 

دانشاااکده  - النیگااا یعلاااوم پزشاااک

پرستاری و مامایی شهید دکتر بهشاتی 

 رشت

 بهمن

 1385 

  تاردیبهش

1388 

 :با عنوان  یطرح پژوهش

 انیاضاطراب دانشاجو  زانیبر م  یطب فشار  ریتأث  یبررس 

 رشت یبهشت دیشه  ییو ماما یدانشکده پرستار

 همکار طرح

3 

دانشااگاه تحقیقااات و فناااوری معاوناات 

دانشاااکده  - النیگااا یعلاااوم پزشاااک

پرستاری و مامایی شهید دکتر بهشاتی 

 رشت

 اسفند

1387 

  مهر

1389 

 :با عنوان ییدانشجو  یطرح پژوهش

 یدر کودکاان دبساتان  یمادر و چااق  ریبا ش  هیارتباط تغذ 

 شهر رشت

 مدیر اجرایي طرح

4 

دانشااگاه تحقیقااات و فناااوری معاوناات 

دانشاااکده  - النیگااا یعلاااوم پزشاااک

پرستاری و مامایی شهید دکتر بهشاتی 

 رشت

 اسفند

1387 

 مهر

 1389 

 :با عنوان ییدانشجو  یطرح پژوهش

نابجا در زنان باردار مراجعه کنناده باه   یاملگعوامل خطر ح

الزهارا )س( شهرساتان رشات در   یدرماان  یمرکز آموزش

 80-86  یسال ها

 مدیر اجرایي طرح

5 

دانشااگاه تحقیقااات و فناااوری معاوناات 

دانشاااکده  - النیگااا یعلاااوم پزشاااک

پرستاری و مامایی شهید دکتر بهشاتی 

 رشت

اردیبهشت  

1392 

 مرداد 

1394 

 : عنوان  با  یطرح پژوهش

 مباتال باه ساندرم  ریدر زنان مبتال و غ   ینشانگان افسردگ

 تخمدان کیستیکیپل

 همکار طرح

6 

دانشااگاه تحقیقااات و فناااوری معاوناات 

دانشاااکده  - النیگااا یعلاااوم پزشاااک

پرستاری و مامایی شهید دکتر بهشاتی 

 رشت

  آذر

1393 

 شهریور 

1394 

 : با عنوان  یطرح پژوهش

لاد فرزناد در ماورد حضاور هاای در انتظاار تونگرش زوج

 همسر در اتا  زایمان

 همکار طرح

7 

دانشااگاه تحقیقااات و فناااوری معاوناات 

دانشاااکده  - النیگااا یعلاااوم پزشاااک

پرستاری و مامایی شهید دکتر بهشاتی 

 رشت

  شهریور

1395 

 آذر 

 1397 

 :با عنوان  یطرح پژوهش

و  دهایاپیل لی، پروفا  یبر گرگرفتگ  E  نیتامیو  ریتأث  یبررس

مراجعه کننده باه   ائسهیپالسما در زنان    دیکسا  کیترین

 1395الزّهرا )س( رشت، سال   یدرمان یمرکز آموزش

 مجري طرح

8 

دانشااگاه تحقیقااات و فناااوری معاوناات 

دانشاااکده  - النیگااا یعلاااوم پزشاااک

پرستاری و مامایی شهید دکتر بهشاتی 

 رشت

 

 مهر

 1397 

 

فروردین 

1399  

 :با عنوان  یطرح پژوهش

 و عوامل مرتبط باا آن در زناان  مانیزا  یدخودکارآم  یبررس

 یو درماان  یپژوهش  ،کننده به مرکز آموزشیباردار مراجعه

  1397الزهرا )س( رشت، سال 

 مجري طرح
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9 

دانشااگاه تحقیقااات و فناااوری معاوناات 

دانشاااکده  - النیگااا یعلاااوم پزشاااک

پرستاری و مامایی شهید دکتر بهشاتی 

 رشت

اردیبهشت  

1399 
 تاکنون

 :با عنوان  یطرح پژوهش

بررسی میزان اضطراب و افسردگی و عوامل مارتبط باا آن 

کنناده باه مرکاز در زنان باردار و مادران شیرده مراجعه

الزّهاارا )س( و مراکااز  پژوهشاایو  آموزشاای، درمااانی

-خدمات جامع سالمت شهر رشت طی اپیادمی کوویاد

19   

 مجري طرح

 

 تدوين، تصحيح و ترجمه كتاب  تأليف، 

  
  

 وان كتاب عن ردیف 

نوع كتاب )نگارش، 

ترجمه، گردآوري و 

 تصحیح(

تاریخ 

اولین 

 انتشار 

نام و مشخصات 

 محل انتشار

آخرین 

 چاپ
 نام همکار)ان(

 سنجشانتشارات   1381  لیفتأ   بهداشت مادر و کودک   1
 1395 

 چاپ نه  

دکتر سوسن خان   

 ی پارسا

 1391 ترجمه  یی مصور ماما فرهنگ 2

  ی معاونت پژوهش

  یاه علوم پزشکدانشگ

 1171 النیگ

1391 

 چاپ اول

)مترج    فاطمه رأفت

پروانه  ، و ویراستار(

رضاسلطانی )مترج  

سیده  ، و ویراستار(

، جونوشاز میرحق

سیده  ، مری  نیکنامی

آذر ، مرضیه راهبی

-ملک، شناسوظیفه

 نساء مبرهن یکتایی 

3 

  ،یپرستار یآزمون استخدام

علوم   ،یهوشبر ،یی ماما

 ی شگاهیآزما

 انتشارات گپ  1392 تألیف
1392 

 چاپ اول

  ی علم ئتیه یاعضا

  یدانشکده ها

و   ییو ماما یپرستار

 ی علوم پزشک

4 

استاندارد خدمات سالمت،   نیتدو

و   یابیارز یدر منزل برا تیزیو

 مانیپس از زا رانهیگیمراقبت پ 

 Home visit  99502نوزاد   

for postnatal assessment 

and follow up care 

 1393 وزارت بهداشت  1393 وین تد

  - یفروزان اکرم

  -الهام آخوند زاده 

  یپروانه رضاسلطان

 ........ 
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 مقاالت چاپ شده در مجالت معتبر داخلي 

  

 عنوان مقاله ردیف 
نوع  

 مقاله 
  نام و مشخصات  نشریه

زبان  

 مقاله 
 انهمکار

1 

پاا بار   یماساژ بازتااب  ریثأ ت  یبررس

 کیااولوژیزیف یهااادرد و شاااخ 

 نیبعد از عمل سزار

پژوهش  

 اصیل 

)پیاپی   1، شماره 14، جلد کومش

 1391(، پاییز 45
Scopus, ISC 

  ،یتراش، عاطفه قنبرمهرنوش خوش فارسی 

نژاد، سان کاظ  حا گانه،ی مدرضاحم

 ی پروانه رضاسلطان

2 

 زانیااباار م یطااب فشااار ریتااأث

و   یپرساتار  انیاضطراب دانشاجو

 اتا  عمل نیو تکنس  ییماما

هش  پژو

 اصیل 

مجله دانشگاه علوم پزشکی گیالن،  

، صفحات 71دوره هجده ، شماره 

89-82 ،1387 
CINAHL, EBSCO, Copernicus, 

ISC, SID, Magiran 

  ،ییرزایم دیمهش ،یموسو  یساق فارسی 

 ی پروانه رضاسلطان

3 

و شاخ   رمادریبا ش  هیارتباط تغذ

شاهر   یکودکان دبستان  یتوده بدن

 رشت

پژوهش  

 اصیل 

 

 

،  5، جلد مجله پژوهش پرستاری ایران

 1389، زمستان 35-44، 19شماره 
ISC, SID, Magiran, Iranmedex, 

IMEMR, ICI 

زاده،  ی، آفا  حسنپروانه رضاسلطان فارسی  

 عاطفه قنبری

4 

کنندگان در مراقبت  یفشار مراقبت

 هیاکل  ییمباتال باه نارساا  مارانیب

   زیالیتحت د

پژوهش  

 اصیل 

 

،  26نگر، سال  مایی جامع پرستاری و ما 

 95، تابستان 80شماره 
ISC, SID, Magiran, Index 

Copernicus 

مختاری الکه  نینسر  - یطالب ترایم فارسی 

احسان  -  یپروانه رضاسلطان  -

-یشمس یمرتض - ی لینژاد لکاظ 

 زاده

5 

مارتبط باا   یزندگ  تیفیک  سهیمقا

 یخوابگااه  انیسالمت در دانشجو

 یرخوابگاهیو غ 

  پژوهش

 اصیل 

 

،  24نگر، سال  پرستاری و مامایی جامع 

 93، تابستان 74شماره 
ISC, SID, Magiran, Index 

Copernicus 

عاطفه قنبری   -  یپروانه رضاسلطان فارسی 

 دیی مر  یمر  -خانقاه  

6 

مرکاز   کیادر    نیعلل انجام سزار

 در شهر رشت  یدرمان یآموزش

پژوهش  

 اصیل 

،  22نگر، سال  پرستاری و مامایی جامع 

 91، بهار و تابستان 67شماره 
ISC, SID, Magiran, Index 

Copernicus 

-نیعادله حس ، یپروانه رضاسلطان فارسی 

 یسحابه اعتبار ، یجان

7 

هااای در انتظااار تولااد نگاارش زوج

فرزند در ماورد حضاور همسار در 

 اتا  زایمان

پژوهش  

 اصیل 

  ، 2، شماره 22حیات، دوره مجله 

147-138 ،1395 
Scopus, CINAHL, Iran Medex, 

ISC, Copernicus, EMRO, 

IMEMR, Magiran, SID, Ulrich 

  ، یپروانه رضاسلطان فاطمه رأفت،  فارسی 

 عاطفه قنبری، مری  مریدی 

8 

آن در   یامدهایو پ   سیروزیلپتوسپ

 یباردار

،  19دوره  نگر، پرستاری و مامایی جامع  مروری 

، بهار و تابستان 37-42، 61شماره 

1388 
ISC, SID, Magiran, Index 

Copernicus 

 فاطمه رأفت ، یپروانه رضاسلطان فارسی 

9 

،  19دوره  نگر، پرستاری و مامایی جامع  مروری  یزندگ تیفیبر ک وزیاندومتر  ریتأث

، پاییز و تابستان 46-50، 62شماره 

1388 
ISC, SID, Magiran, Index 

Copernicus 

 شیوا علیزاده ، یپروانه رضاسلطان فارسی 
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 شده هاي تدريس كارگاه

  

 ردیف 
عنوان كارگاه/دوره 

 آموزشي
 محل برگزاري  سازمان برگزار كننده 

نوع  

 مشاركت

تاریخ 

 برگزاري 

 1 

 

و ماساااژ در  یطااب فشااار

 بریو ل یباردار نیح

آماوزش ماداوم جامعاه   یحضاور  یهاابرنامه

 النیاستان گ  ییماما تیجمع  ،یپزشک

سازمان نظام   شی سالن هما

 رشت یپزشک

 1388 درسم

و   باریماساژ و کاهش درد ل  2

 مانیزا

 

 یبارا  یآماادگ  یکارگاه ساه روزه کاالس هاا

کاااهش درد  یاایردارویغ  یو روش هااا ماانیزا

 ییماما انیدانشجو – مانیزا

  یی و ماما یدانشکده پرستار

 رشت یدکتر بهشت دیشه

 1389 مدرس

کارگاااه آمااوزش سااه روزه  3

 مااااانیبااااا زا ییآشاااانا

 کیولوژیزیف

حضرت رسول   مارستانیب النیاستان گ  یاجتماع   نیتأم

 اکرم )ص(

 1390 مدرس

 یآمااادگ یکارگاااه آموزشاا 4

 مانیزا یبرا

و دفتر توسعه آماوزش دانشاکده   ییگروه ماما

 رشت یدکتر بهشت دیشه  ییو ماما یپرستار

محل کارگاه دانشکده  

  دیشه ییو ماما یپرستار

 رشت یدکتر بهشت

 1397 مدرس

و دفتر توسعه آماوزش دانشاکده   ییگروه ماما مادر ریش یکارگاه آموزش 5

 رشت یدکتر بهشت دیشه  ییو ماما یپرستار

محل کارگاه دانشکده  

  دیشه ییو ماما یپرستار

 رشت یدکتر بهشت

 1398 مدرس
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 نامه دانشجويان تحت راهنمايي و مشاوره در پايان 

  
 سال پایان  نقش  محل اجرا  دانشجو  عنوان ردیف 

 لیاا، پروفا یباار گرگرفتگاا E نیتااامیو ریتااأث یبررساا 1

مراجعه   ائسهیپالسما در زنان    دیاکس  کیتریو ن  دهایپیل

الزّهرا )س( رشت، سال   یدرمان  یکننده به مرکز آموزش

1395 

ناهیاااااد علیاااااون 

دانشاااجوی ارشاااد 

 آموزش مامایی

 ییو ماماااا یپرساااتاردانشااکده د

رشات، دانشاگاه   یبهشات  دیشه

علااااوم پزشااااکی و خاااادمات 

انی گیالن، مرکاز درم  -بهداشتی

مؤثر بر    یعلوم اجتماع   قاتیتحق

 سالمت

 1397 راهنما

و عوامل مارتبط باا آن در   مانیزا  یخودکارآمد  یبررس 2

و   یپژوهشا  ،کننده به مرکز آموزشیزنان باردار مراجعه

 1397الزهرا )س( رشت، سال   یدرمان

یلاادا دنیااایی مباارز 

دانشاااجوی ارشاااد 

 آموزش مامایی

 

 ییو ماماااا یانشااکده پرساااتاردد

رشات، دانشاگاه   یبهشات  دیشه

علااااوم پزشااااکی و خاااادمات 

درمانی گیالن، مرکاز   -بهداشتی

مؤثر بر    یعلوم اجتماع   قاتیتحق

 سالمت

 1399 راهنما

و زناان   ییخدمات ماما  هیمشارکت پدران در ارا  یبررس 3

 یو درماان  یپژوهش  ،یماماها در مرکز آموزش  دگاهیاز د

 1397الزهرا )س( رشت در سال 

سااااودابه حقاااای 

دانشاااجوی ارشاااد 

 آموزش مامایی

 ییمامااااانشااکده پرساااتاری و دد

رشاات،  یبهشااتدکتاار  دیشااه

دانشگاه علوم پزشکی و خادمات 

 درمانی گیالن  -بهداشتی

 1399 مشاور

در زنااان  D نیتااامیو یسااطح ساارم تیوضااع یبررساا 4

مراجعه کننده به مراکز خدمات جامع سالمت   انسالیم

 1398شهر رشت در سال 

ه رمجااااای طیبااااا

دانشاااجوی ارشاااد 

 آموزش مامایی

 ییو ماماااا یانشااکده پرساااتاردد

رشات، دانشاگاه   یبهشات  دیشه

علااااوم پزشااااکی و خاااادمات 

 درمانی گیالن  -بهداشتی

 1399 مشاور

 یمرتبط با بااردار  یهاینگران  زانیم  یاسهیمقا  یبررس 5

کنناده در کاالس رشرکتیکننده و غ در مادران شرکت

اجعااه کننااده بااه مرکااز مر یدوران باااردار یآمااادگ

الزهارا ) س ( رشات در   یو درماان  یپژوهشا  ،یآموزش

 1398سال  

 یینجمه قشقا

دانشاااجوی ارشاااد 

 آموزش مامایی

 ییو ماماااا یانشااکده پرساااتاردد

رشات، دانشاگاه   یبهشات  دیشه

علااااوم پزشااااکی و خاااادمات 

 درمانی گیالن  -بهداشتی

 در حال اجرا  راهنما

انگرهای التهابی و بررسی ارتباط گرگرفتگی با برخی نش 6

پروفایل لیپید در زنان یائسه مراجعه کنناده باه مرکاز 

آموزشی، پژوهشی و درمانی الزهرا )س( رشت در ساال 

1399 

 نازیال دیده ور

دانشاااجوی ارشاااد 

 آموزش مامایی

 ییو ماماااا یانشااکده پرساااتاردد

رشات، دانشاگاه   یبهشات  دیشه

علااااوم پزشااااکی و خاااادمات 

 درمانی گیالن  -بهداشتی

 در حال اجرا  راهنما

بررسی تاثیر ماساژ بازتابی پاا بار درد و شااخ  هاای  7

 فیزیولوژیک بعد از عمل سزارین

مهرناااوش خاااوش 

تاااراش دانشاااجوی 

 ارشد پرستاری

 دیشه  ییو ماما  یدانشکده پرستار

رشاات، دانشااگاه علااوم  یبهشاات

 -پزشااکی و خاادمات بهداشااتی

 درمانی گیالن

 1391 مشاور

بر اسااس   گاریننده ترک سک  ینیب  شیعوامل پ   یبررس 8

 یگاریپروچاساکا در کاارگران سا  رییامدل مراحال تغ

 1391کارخانه پارس خزر شهر رشت در سال 

 سجاد نریمانی

دانشاااجوی ارشاااد 

 پرستاری

 ییو ماماااا یانشااکده پرساااتاردد

رشات، دانشاگاه   یبهشات  دیشه

علااااوم پزشااااکی و خاااادمات 

 درمانی گیالن  -بهداشتی

 1392 مشاور

 1393 رمشاو ییو ماماااا یانشااکده پرساااتاردد یطالب ترایم نیو عوامل مرتبط با آن در مراقب  یقبتفشار مرا  یبررس 9
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مراجعاه کنناده باه   زیالیتحت درمان با  همود  مارانیب

 1392شهر رشت در سال  یراز  یدرمان یمرکز آموزش

دانشاااجوی ارشاااد 

 پرستاری

رشات، دانشاگاه   یبهشات  دیشه

علااااوم پزشااااکی و خاااادمات 

 درمانی گیالن  -بهداشتی

درباره آندروپوز و ارتبااط تجرباه نشاانه   یآگاه  یبررس 10

آن با ساطح تستوساترون سارم خاون در ماردان   یها

 -شهر رشات    یدرمان  یمراجعه کننده به مراکز بهداشت

 1394-95سال  

 

 پور عیفروغ سم

دانشاااجوی ارشاااد 

 پرستاری

 دیشه  ییو ماما  یدانشکده پرستار

رشاات، دانشااگاه علااوم  یبهشاات

 -و خاادمات بهداشااتیپزشااکی 

 درمانی گیالن

 1395 مشاور

 یمباتال باه بااردار  ییزنان روستا  ستهیتجربه ز  یبررس 11

 خارج رح 

سااااتاره سرشاااااد 

دانشااجوی  شااادمان

ارشااااد ماااادیریت 

 توسعه روستایی

دانشاگاه   یدانشکده علوم اجتماع ه  

و دانشگاه علاوم پژشاکی   تهران

آموزش  گیالن،  یپژوهش  ،یمرکز 

 رشت )س( الزهرا  یو درمان

 1396 مشاور

 

 اجرايي)داخل و خارج دانشگاه(  هايفعاليت

  
  

 توضیحات  مدت سازمان محل خدمت  های اجراییعناوین فعالیت ردیف

 تا  از 

 ، پیمانیعضو هیئت علمی گروه مامایی  مربی 1

دانشکده پرستاری و  

مامایی شهید دکتر بهشتی  

 رشت 

شهریور   1

1383 

 تیر 2

1397 
 

   ، پیمانیار بهداشت باروریاستادی 2

دانشکده پرستاری و  

مامایی شهید دکتر بهشتی  

 رشت 

تیر  2

1397 
  تاکنون

   ییگروه ماما  ریمد 3

و   یدانشکده پرستار

  یبهشت دیشه یی ماما

 رشت 

آذر  20

1397 

آذر  20

1399 
 

 84مهر  یورود  ییماما وستهیپ  یکارشناس انیمشاور دانشجو 4

و   یدانشکده پرستار

  یبهشت دیشه یی ماما

 رشت 

1384 1388  

 88مهر  یورود  ییماما وستهیپ  یکارشناس انیمشاور دانشجو 5

و   یدانشکده پرستار

  یبهشت دیشه یی ماما

 رشت 

1388 1392  

 95مهر  یورود  ییماما وستهیپ  یکارشناس انیمشاور دانشجو 6

و   یدانشکده پرستار

  یبهشت دیشه یی ماما

 رشت 

1397 1399  

 99مهر  یورود  ییماما وستهیپ  یکارشناس انیمشاور دانشجو 7

و   یدانشکده پرستار

  یبهشت دیشه یی ماما

 رشت 

  تاکنون 1399
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8 
و   وساتهیپ   یکارشناس  انیدانشجو  ییمسئول امتحان جامع ماما

 97 وریشهر 21تا    10  ییماما وستهیناپ 

و   یدانشکده پرستار

  یبهشت دیشه یی ماما

 رشت 

شهریور  

1397 

 مهر

 1397 
 

9 
و   وساتهیپ   یکارشناس  انیدانشجو  ییحان جامع مامامسئول امت

 98 وریشهر 21تا    9  ییماما وستهیناپ 

و   یدانشکده پرستار

  یبهشت دیشه یی ماما

 رشت 

شهریور  

1398 

 آبان

 1398 
 

10 
و   وساتهیپ   یکارشناس  انیدانشجو  ییمسئول امتحان جامع ماما

 99 مهر 10تا    29  ییماما وستهیناپ 

و   یدانشکده پرستار

  یبهشت دیشه یی ماما

 رشت 

شهریور  

1399 

 آذر 

 1399 
 

 زنان عیمدرس کارگاه مشکالت شا 9
دانشگاه   -دفتر امور بانوان 

 آموزش کارکنان  - النیگ

تیر  19

1390 

تیر  21

1390 
 

10 

برنامه توانمندساازی نوجواناان و جواناان بارای خاودمراقبتی، 

با شعار محوری یک عمر ساالمت باا  1393هفته سالمت سال  

 در سطح شهر تهران راقبتیخودم

دانشکده  معاونت پژوهشی 

 تهران ییو ماما یپرستار

1 

اردیبهشت  

1393 

اردیبهشت   1

1393 
 

11 
با شعار سالمت خاانواده باا مشااوره   1394هفته سالمت سال  

 مامایی در مراکز خانه سالمت شهرداری استان تهران 

دانشکده  معاونت پژوهشی 

 تهران ییو ماما یپرستار

21 

دیبهشت  ار

1394 

21 

اردیبهشت  

1394 
 

 

 اي هاي حرفهعضويت

 
  

 توضيحات اي هاي حرفهعناوين عضويت  رديف

  رشت یبهشت  دیشه  ییو ماما یدانشکده پرستار انیدانشجو دانشجویی –یعلم یسراسر  شیهما  یعلم تهیعضو کم 1

  سال  2رشت به مدت   یبهشت دیشه  ییو ماما یدانشکده پرستار  ییماما یگروه تخصص یپژوهش یعضو شورا 2

باه  2/4/84 خیرشت از تاار یبهشت دیشه ییو ماما ی( دانشکده پرستارEDOدفتر توسعه آموزش ) یابیارزش تهیعضو کم 3

 سال کیمدت  

 

  سال کیبه مدت   17/2/86 خیرشت از تار یبهشت دیشه  ییو ماما یدانشکده پرستار  یدرون یابیارز تهیعضو کم 4

  19/12/87 خیسال از تار کیپژوهش به مدت   تهیتروما در کم قاتیمرکز تحق تهیعضو کم 5

  سال کیبه مدت   14/2/88 خیرشت از تار یبهشت دیشه  ییو ماما یدانشکده پرستار  یدرون یابیارز تهیعضو کم 6

  سال 2وزارت بهداشت به مدت    ییماما یکشور تهیعضو کم 7

  ییامام  ینیبال  ییامتحان نها تهیعضو کم 8

  1388  یال 1383ترم از سال   انیامتحانات پا تهیعضو کم 9
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  11/4/88  تیلغا 8/4/88( ، یمارستانیسالمت مادران )خدمات خارج ب  افتهیادغام   یبرنامه کارگاه مراقبتها ریدب 10

  25/4/88 تیلغا 22/4/88(،  یمارستانیسالمت مادران )خدمات خارج ب  افتهیادغام   یبرنامه کارگاه مراقبتها ریدب 11

 یلیساال تحصا انیاتاا پا 6/8/1397رشت ماور     ییو ماما  یدانشکده پرستار  یلیتکم  التیتحص  یتخصص  یعضو شورا 12

98-97 

 

  19/8/1397رشت مور    ییو ماما یدانشکده پرستار یاعتباربخش تهیعضو کم 13

  20/8/1397رشت مور    ییو ماما یدانشکده پرستار عیترف تهیعضو کم 14

  11/7/1397  خیتار النیگ  یمؤثر بر سالمت دانشگاه علوم پزشک  یعوامل اجتماع  قاتیمرکز تحق  یعلم  أتیمحقق ه 15

  1376  دی ماه  از عضویت مامایی نظام پزشکی جمهوری اسالمی ایران 16

 

 جوائز   و تقديرها، هاتشويق

  

 عنوان ردیف 
 تاریخ

 دریافت 
 قام اعطا كننده نام و سمت م  دریافتمحل   علت دریافت

 1373 تقدیرنامه  1

کسب رتبه اول در 

  مقطع کارشناسی

 مامائی  پیوسته

دانشگاه علوم  

 اصفهانپزشکی 

رئیس دانشگاه    -حمیدرضا جمشیدیآقای دکتر 

علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان 

 اصفهان 

 78-79 لوح تقدیر 2

احراز رتبه اول در در 

آموختگان بین دانش

یی دوره  رشته ماما

 کارشناسی ارشد  

دانشکده علوم  

پزشکی دانشگاه  

 تربیت مدرس

 آقای دکتر محمد تقی احمدی، معاون آموزشی

 وزارت علوم تحقیقات و فناوری

 استاد نمونه مامایی  85-86 تبریک و تهنیت 3
دانشگاه علوم  

 پزشکی گیالن

آقای محمد محمدی، دبیر شورای مرکزی انجمن 

 گاه علوم پزشکی گیالندانش اسالمی دانشجویان

 86-87 لوح تقدیر 4
مربی نمونه مامایی  

 منتخب دانشجویان 

دانشگاه علوم  

 پزشکی گیالن

محمد محمدی، دبیر انجمن اسالمی  آقای 

نیا، ریاست  آقای محمدتقی مقدم - دانشجویان

 دانشکده پرستاری و مامایی شهید بهشتی رشت

آقای دکتر مرتضی رهبر، معاونت درمان   -

 گاه علوم پزشکی گیالن  دانش

 18/2/88 سپاسلوح  5
مقاله برگزیده همایش  

 کشوری قرآن و طب 

دانشگاه علوم  

پزشکی و خدمات  

بهداشتی درمانی  

 شهید صدوقی یزد 

سید جلیل میرمحمدی، رئیس  آقای دکتر 

 دانشگاه و رئیس همایش 

 1/10/1388 لوح سپاس 6

پژوهشگر برگزیده  

جشنواره استانی 

 یپژوهش و فناور

 استانداری گیالن
آقای روح ا... قربانی چابک، استاندار گیالن، رئیس  

 جشنواره پژوهش و فناوری استان  

آقای دکتر حسن بهبودی، قائ  مقام وزیر در  دانشگاه علوم  مربی مامایی نمونه  1388 نامه تقدیر 7
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 استان و رئیس دانشگاه علوم پزشکی گیالن   پزشکی گیالن استانی

8 
رج در  تشویق با د

 پرونده پرسنلی 
29/2/88 

تالش قابل مالحظه در  

انجام امور محوله به 

منظور ارزیابی درونی  

 گروه مامایی  

دانشکده پرستاری و  

مامایی شهید بهشتی  

 رشت 

نیا، ریاست دانشکده  آقای محمدتقی مقدم

 پرستاری و مامایی شهید بهشتی رشت

 

 10/5/91 تقدیرنامه  9

شرکت فعال در طرح  

ندیشه اساتید و  ضیافت ا

نخبگان دانشگاه علوم  

 پزشکی گیالن  

دانشگاه علوم  

 پزشکی گیالن

نهاد   آقای سید شفیع امامی، مسئول دفتر

نمایندگی مقام معظ  رهبری و مسئول طرح 

ضیافت اندیشه اساتید و نخبگان دانشگاه علوم  

 گیالن پزشکی

10 

نامه و مورد  تقدیر

تشویق با درج در  

 پرونده پرسنلی 

9/2/98 
مامای نمونه دارای مقاله 

 برتر

دانشگاه علوم  

 پزشکی گیالن

زاده چابک، رئیس  شاهر  یوسفآقای دکتر 

 دانشگاه 

 15/2/99 تشکر و قدردانی  11

های  زحمات و تالش

مستمر در ایام شیوع 

 کرونا 

دانشگاه علوم  

 پزشکی گیالن
 ، رئیس دانشگاه ارسالن ساالریآقای دکتر 

 15/9/99 تشکر و قدردانی  12

ها در  زحمات و تالش

طول دوران تصدی 

 مدیریت گروه مامایی 

دانشکده پرستاری و  

مامایی شهید بهشتی  

 رشت 

 خان  دکتر ادیب، رئیس دانشکده 

  

 

 هاي علمي داخلي و خارجي ها و كنفرانس مقاالت ارائه شده در همايش

  
 عنوان مقاله  ردیف

 

نحوه  -نوع مقاله

 ارائه

تاریخ چاپ 

 یا ارائه 

نوووان همووایش یووا  ع

كنفوورانس و محوول  

 برگزاري  

 انهمکار

 

1 

ماادران بااردار از   تیرضاا  زانیم  یبررس

در مراکاز   ینحوه مشااوره دوران بااردار

 جانیشهر اله  یدرمان   -  یبهداشت

 

 پژوهشی، پوستر

با  نیششم 1384 -نیکنگاره 

 ییزنااان و مامااا یالمللاا

 رانیا

  الیسهی، سلطانپروانه رضا

 ی اع منصور قن ا یروی، دیمج

منابع استرس زا و عوامل مرتبط   یبررس 2

 ییو ماماا  یپرستار  انیبا آن در دانشجو

 النیشر  گ  ییو ماما  یدانشکده پرستار

1383 

 یسراساااار شیهمااااا 1384 پژوهشی، سخنرانی

بهداشااااات جواناااااان 

پزشاک علاوم   یدانشگاه 

 یدانشااگاه آزاد اسااالم

 اراک

منصور  ا یرو، یدیمج الیسه

 ی سلطاننه رضاپروا  ،ی قناع 

بااه مراکااز  نیمااراجع تیرضااا یبررساا  3

شهر رشات از نحاوه   یو درمان  یبهداشت

خااانواده در کارکنااان   یمشاااوره تنظاا

 یبهداشت

مشاااااوره و  شیهمااااا 1383 پژوهشی، سخنرانی

 کردیجامعااه سااال  بااارو

 ییو ماما یپرستار

پروانه ی،  زهرا بستان

پاک   قهیصدی، سلطانرضا

زهرا عطر کار   ،سرشت

 روشن 

 

4 

 

 تیاارونااد فعال عواماال مااؤثر باار یبررسا

زنان   دگاهیاز د  یدر دوران باردار  یجنس

کنناده باه مرکاز آماوزش باردار مراجعه

 رشت شهر -الزهرا )س(  یدرمان

 

 پژوهشی، پوستر

 

1384 

سراسر  نیدوم  یکنگره 

خاااانواده و مشاااکالت 

 دانشگاه شاهد یجنس

  یساق ی، سلطانپروانه رضا

 ی موسو
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از   یجسامان  تیاموانع انجام فعال  یبررس 5

کنناده باه مراکاز زناان مراجعاه  دگاهید

 شهر رشت  یدرمان  یبهداشت

-نیکنگاره با  نیهشتم 1388 پژوهشی، پوستر

 ییزنااان و مامااا یالمللاا

 شیمرکاز هماا  -  رانیا

 تهران یراز  یها

پروانه ،  انی رهادیم الیل

 ی سلطانرضا

ماارتبط بااا سااالمت در  یزناادگ تیاافیک 6

 یمیبه سرطان پستان تحت ش  انیمبتال

 یراز  یدرماان  یدر مراکز آموزش  یدرمان

 1385شهر رشت 

 یسراساااار شیهمااااا 1385 پژوهشی، پوستر

و   ریرواگیغ   یها  یماریب

بار   یمبتن  یمراقبت ها

دانشااااکده  -جامعااااه 

 ییو ماماااا یپرساااتار

 رشت یدبهشتیشه

ساغر  ی، موسو  یساق

ی،  سلطان پروانه رضا ی، فاطم

 پورمحک  هیسار

نامه پزشک مشکالت ماماها در بر  یابیارز 7

 ییخانواده و روستا

 یسراساااار شیهمااااا 1385 پژوهشی، سخنرانی

و   ریرواگیغ   یها  یماریب

بار   یمبتن  یمراقبت ها

دانشااااکده  -جامعااااه 

 ییو ماماااا یپرساااتار

  رشت یدبهشتیشه

 

فاطمه رأفت، دکتر عاطفه  

، صفت کی، زهرا نیقنبر

  دهی، سیسلطانپروانه رضا

 ی راهب هیمرض

 اماادیباار پ  کیاافول دیمکماال اساا ریتااأث 8

 یباردار

 نیکنگااره باا نیدهماا 1385 ، پوستر مروری

 -  ییزنان و ماماا  یالملل

پزشاک علاوم   یدانشگاه 

 تهران، بیمارستان امام

فاطمه ی، سلطانپروانه رضا

 یراهب هیمرض  دهیس، رأفت

 

9 

اخاال    یکنگره کشاور 1385 ، پوستر مروری یقصور در حرف پزشک

، یکاااااربرد یپزشااااک

جامعااه  جیسااازمان بساا

 یشکپز

پروانه  ، فاطمه رأفت

 هیمرض  دهیسی، رضاسلطان

 یراهب

، یاکساتاز  یمل  شیهما 1385 ، پوستر مروری یباردار  یامدهایو پ  یاکستاز 10

 دانشااگاه آزاد اسااالمی

 واحد آستارا

پروانه  ، فاطمه رأفت

 یعسگر  بایفری، رضاسلطان

  ، پوستر مروری مادر ریبا ش  هیو تغذ دزیا 11

1384 

زه تااا ناریساام نیدوماا

در بهداشات   یعلم  یها

دانشااکده بهداشاات و  -

پزشاک علاوم   یدانشگاه 

 النیگ

  الیسه ی، سلطانپروانه رضا

 یدیمج

مادر ضامن ساالمت ماادر   ریبا ش  هیتغذ 12

 وکودک

و سالمت   هیتغذ  ناریسم 1384 ، سخنرانی مروری

زناااااان ، دانشاااااکده 

 ییو ماماااا یپرساااتار

 رشت یبهشت دیشه

 ی سلطانپروانه رضا

با هورماون در   ینیگزیدرمان جامشاوره   13

 زنان منوپوز

روزه  کیاااا ناریساااام 1384 سخنرانی مروری، 

، ییمشااااوره در ماماااا

شاعبه   ییماماا  تیجمع

 رشت

، ملک    یسلطانپروانه رضا

، هما    ییکتا ینساء مبرهن 

 یکشوف
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روزه روش   کیا  ناریسم 1385 مروری، سخنرانی  یغربالگر   یو مفاه  اتیکل 14

و  یصاااایتشخ یهااااا

در زناااان و  یغرباااالگر

 ییماما  تی، جمعییماما

 شعبه رشت

 ی سلطانپروانه رضا

باار کاااهش درد در  یطااب فشااار ریتااأث 15

 بریل نیح

دو روزه روش  شیهماااا 1385 مروری، سخنرانی 

 ریااو غ  یاایدارو یهااا

کااااهش درد  یااایدارو

 ییماما  تی، جمعمانیزا

 شعبه رشت

فاطمه ی، سلطانپروانه رضا

 شناس فهیآذر وظ ،رأفت

دو روزه روش  شیهماااا 1385 مروری، سخنرانی  مانیو زا بریمختلف ل یهانشیپوز 16

 ریااو غ  یاایدارو یهااا

کااااهش درد  یااایدارو

 ییماما  تی، جمعمانیزا

 شعبه رشت

پروانه   ،فاطمه رأفت

 ی الیغزاله دانی، رضاسلطان

 یالمللااا نیکنگاااره بااا 1385 پوستر ، مروری یسرطان پستان در باردار 17

دانشگاه   ،سرطان پستان

 تهران یبهشت دیشه

ی،  زهرا بستان، فاطمه رأفت

 ی پروانه رضاسلطان

 تیاافیو ک یارتباااط شاااخ  تااوده باادن 18

 نیمربوط به سالمت در زنان سن  یزندگ

 یمراجعه کننده به مراکز بهداشت  یبارور

 شهر رشت  یدرمان

-نیکنگااره باا نیهفتماا 1386 سخنرانی، پژوهشی

زنان   یهایماریب  یالملل

نشگاه ، دارانیا  ییو ماما

 رانیا  یعلوم پزشک

  الیلی، سلطانپروانه رضا

ی، موسو  یساق، انیرهادیم

 زهرا عطر کارروشن

کودکان و زناان و   یخشونت و آزار جنس 19

 از آن یریشگیپ   یراه ها

 یکنگره سراسر  نیسوم 1386 پوستر ، مروری

خااااانواده و سااااالمت 

 ، دانشگاه شاهدیجنس

فاطمه ی، سلطانپروانه رضا

 رأفت

روزه  کیاااا ناریساااام 1386 خنرانی مروری، س یدر حاملگ  یمتاالس 20

 یحاااااملگ یبااااازآموز

پرخطاااار، دانشااااکده 

 ییو ماماااا یپرساااتار

 رشت یبهشت دیشه

 ی پروانه رضاسلطان

آن در  یاماااادهایو پ  سیلپتوسااااپروز 21

 یباردار

  یکنگره کشور   نینخست 1387 مروری، پوستر 

 ، رامسرزاریتب شال

فاطمه  ی، پروانه رضاسلطان

 رأفت
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Effect of music on labor pain  یعلما  شیهماا  نیاول 1387 مروری، سخنرانی– 

و  یپرسااتار دانشااجویی

، دانشااااکده ییمامااااا

 ییو ماماااا یپرساااتار

 رشت یبهشت دیشه

آفا    ی، سلطانپروانه رضا

 زادهحسن

  یکنگره کشور   نینخست 1387 مروری، سخنرانی  یزندگ تیفیک یبر رو وزیاندومتر  ریتأث 23

پژوهشاکده وزیاندومتر  ،

علااوم  یهااا یفاان آور

جهاااااااد  یپزشااااااک

پروانه ، زادهیعل وایش

 ی رضاسلطان
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 نایابن س  یدانشگاه

ساندرم  ماانیاز زا شیپا سکیر  یابیارز 24

 مارکر پلیداون با استفاده از تست تر

کاودک  ناریسام  نیدوم 1387 مروری، پوستر 

 یسال  ، جهاد دانشاگاه

،  رانیااا یعلااوم پزشااک

تااااااالر اجتماعاااااات 

 انیوهشکده روپژ

پروانه  ،  فاطمه رأفت 

 ی رضاسلطان

 شیهماااااا نیساااااوم 1388 مروری، سخنرانی  در قرآن نیجن نیمراحل تکو 25

و طاب،   یکشور قارآن 

و  یدانشگاه علوم پزشاک

 یخاااادمات بهداشاااات

 یصادوق  دیشاه  یدرمان

 زدی

فاطمه ی، پروانه رضاسلطان

 رأفت

 شیهماااااا نیساااااوم 1388 انی مروری، سخنر اسالم  دگاهیاز د  یفلسفه اخال  پزشک 26

و طاب،   یکشور قارآن 

و  یدانشگاه علوم پزشاک

 یخاااادمات بهداشاااات

 یصادوق  دیشاه  یدرمان

 زدی

پروانه   ،فاطمه رأفت

 ی رضاسلطان

 شیهماااااا نیساااااوم 1388 مروری، سخنرانی  مرگ خوب  -  یاتاناز 27

و طاب،   یکشور قارآن 

و  یدانشگاه علوم پزشاک

 یخاااادمات بهداشاااات

 یصادوق  دیشاه  یدرمان

 زدی

پروانه   ،ه رأفتفاطم

 ی رضاسلطان

 دگاهیاماادر از د  ریکاودک باا شا  هیتغذ 28

 اسالم

 شیهماااااا نیساااااوم 1388 مروری، سخنرانی 

و طاب،   یکشور قارآن 

و  یدانشگاه علوم پزشاک

 یخاااادمات بهداشاااات

 یصادوق  دیشاه  یدرمان

 زدی

ی، طاهره  پروانه رضاسلطان

 ضیائی 

بااه اهااداف  یابینقااش مااردان در دساات 29

 توسعه هزاره

-نیکنگاره با  نیهشتم 1388 پوستر  مروری،

 ییزنااان و مامااا یالمللاا

 شی، مرکااز همااا رانیااا

 تهران یراز  یها

فاطمه ی، پروانه رضاسلطان

 رأفت

به خدمات دوستدار نوجوان در   یابیدست 30

 نظام سالمت

 نیکنگااره باا نیهشااتم 1388 مروری، پوستر 

 ییزنااان و مامااا یالمللاا

 شی، مرکااز همااارانیااا

 تهران یراز  یها

پروانه   ،انی رهادیم الیل

 ی رضاسلطان

آمااوزش مااداوم جامعااه  1388 مروری، سخنرانی  یتروما در باردار 31
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