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خاتمه یافته51379/09/30مجري7901بررسی نظرات مربیان و دانشجویان مامائی در مورد عوامل موثر بر ارتقاء کیفیت آموزشی بالینی در اورژانس زایمان1

بررسی آموزش مزایا و معایب روش هاي ختم بارداري بر میزان آگاهی و نگرش زنان مراجعه کننده به مراکز بهداشتی درمانی2
شهرستان قم در سال 82

خاتمه یافته41382/04/041382/08/30مجري8205

خاتمه یافته201383/11/101385/07/01مجري8328بررسی مقایسه اي کیفیت مراقبتهاي دوران بارداري وعوارض مادري-نوزادي خواسته وناخواسته شهر شاهرود سال 383

خاتمه یافته161383/11/121385/03/13مجري8321بررسی شیوع و برخی ریسک فاکتورهاي مربوط به حاملگی نا خواسته در مادران باردار شهرستان شاهرود در سال 483

بررسی دیدگاهها و عقاید زنان باردار مراجعه کننده به مراکز بهداشتی درمانی شاهرود نسبت به ورزش در دوران بارداري در سال5
1388

خاتمه یافته61388/06/151388/12/15مجري8824

مجري غیر8940بررسی مورد شاهدي عوامل مرتبط با افت تحصیلی دانشجویان6
نماینده

خاتمه یافته271389/11/011390/09/01

خاتمه یافته101391/07/211392/05/21مجري9118بررسی نظرات دانشجویان مامایی از عوامل استرس زا محیط کارآموزي و کارورزي اتاق زایمان7

خاتمه یافته41395/02/141395/06/14مجري93112تاثیر مشاوره غنی سازي روابط زوجین بر رضایت و صمیمیت زناشویی زوجهاي نازا با سابقه و بدون سابقه خشونت خانگی8

تبیین تأثیر مصوبات هیات امناء در تحقق اهداف راهبردي دانشگاه از دیدگاه مدیران دانشگاه هاي علوم پزشکی کالن منطقه یک9
کشور

خاتمه یافته1395/12/021397/12/02همکار94102

شروع طرح1397/06/131399/06/13مجري96176بررسی اثر بخشی مشاوره گروهی مبتنی بر نظریه فریش بر کیفیت زندگی وافسردگی مادران در بارداري هاي پر خطر10

در دست اجرا1398/03/071399/03/07مجري97204بررسی اثر بخشی مشاوره مبتنی بر ذهن آگاهی بر نگرانی و اضطراب دوران بارداري11

دریافت پاسخ1398/04/111399/04/11مجري97201بررسی اثربخشی درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد (ACT) بر کیفیت زندگی زنان یائسه¬12
ناظر

در دست اجرا1399/03/111402/03/11مجري9938بررسی اثر بخشی مشاوره جنسی بر اساس مدل betterبر کیفیت زندگی جنسی و افسردگی در دوران بارداري13

مقاالت چاپ شده در مجله

کدعنوانردیف
رهگیري

سالنمایه
چاپ

ISSNضریبنام مجله
تاثیر

بررسی تأثیر آموزش نحوه انجام پاپ اسمیر بر نتایج نمونه هاي تهیه شده توسط ماماهاي شاغل در1
مراکز بهداشتی درمانی

مجله دانشکده پزشکی تهران2151380

پایش2311385شیوع باداري ناخواسته در مادران و عوامل تعیین کننده آن در شهرستان شاهرود2

افق دانش4241385بررسی تأثیر وضعیت مادر طی مرحله اول لیبر بر شدت درد زایمان3

بررسی قدو وزن کودکان 11-7 ساله شهر شاهرود در سال تحصیلی 84-1382 و مقایسه آن با4
استاندارد جهانی
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بررسی عوامل موثر بر بروز اشتباهات دارویی از دیدگاه پرستاران شاغل در بخش هاي مختلف5
بیمارستان امام حسین(ع) شاهرود

فصلنامه دانش و تندرستی1386ایندکس نشده27

بررسی آگاهی و نگرش زنان باردار مراجعه کننده به مراکز بهداشتی درمانی شهر قم نسبت به روش6
هاي ختم بارداري

فصلنامه دانش و تندرستی1386ایندکس نشده232

فصلنامه دانش و تندرستی11101389تأثیر طب فشاري نقطه LI4 بر طول مراحل زایمان، شاخصهاي فیزیولوژیک مادر و نمره آپگار نوزاد7

فصلنامه دانش و تندرستی12311389بررسی مقایسه اي چگونگی مراقبت هاي دوران بارداري در بارداري هاي خواسته و ناخواسته8

پیش گویی زخم فشاري در بیماران بستري با استفاده از معیارهاي برادن و واترلو: یک مطالعه مقایسه9
اي

1226index
copernicus-IV

فصلنامه دانش و تندرستی1390

1535indexتأثیر آموزش بر دانش و عملکرد پرستاران در پیشگیري و مهار زخم بستر10
copernicus-IV

13912228-
6918

فصلنامه مراقبت هاي نوین

-13942423علمی پژوهشی2278چاقی، اضافه وزن، کم وزنی و کوتاه قدي در دختران نوجوان، شاهرود11
5717

journal of research & health

-2814scopus-III1395854xبررسی تاثیر آموزش غنی سازي روابط بر صمیمیت زناشوئی زوجین نابارور داراي خشونت خانگی12
1735

مجله دانشکده پزشکی اصفهان

-13961028علمی پژوهشی3006بررسی تاثیر آموزش گروهی مدیریت استرس با رویکرد راه حل محور بر استرس هاي زنان باردار.13
6918

Journal ofFundamentals of Mental
Health

-13962008علمی پژوهشی3135بررسی تجربیات تنش زا دانشجویان مامایی طی آموزش بالینی در اتاق زایمان14
952x

پژوهش در آموزش علوم پزشکی

-3543PubMed13972008بررسی خود مراقبتی در قبل و دوران بارداري در پیشگیري و کنترل پراکالمپسی در مادران پرخطر15
8213

International Journal of Preventive
Medicine

مقاالت ارائه شده در همایش

کدعنوان مقالهردیف
رهگیري

نوعمحل کنگرهنام کنگره
ارائه

سال

سخنرانیگلستانهفتمین سمینار سراسري پرستار، ماما و پژوهش3537اثربخشی مشاوره غنی سازي رابطه بر زوج هاي نابارور صمیمیت زناشویی با خشونت خانگی1

3541International Congress on Reproduction-ISERBتأثیر آموزش غنی سازي رابطه برصمیمیت زناشویی زوج هاي نابارور با خشونت خانگی2
2017 3rd ISERB Award of Excellence in the Field

of Reproduction 20-22 May 2017

پوسترتهران

دانشگاه علوم پزشکینخستین همایش سالیانه پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی سمنان2656نقش خود مراقبتی در پیشگیري و کنترل فشار خون حاملگی3
سمنان

پوستر

برسی تأثیر آموزش نحوه انجام پاپ اسمیر بر نتایج نمونه هاي تهیه شده توسط ماماهاي شاغل در4
مراکز بهداشتی درمانی استان سمنان

دانشگاه علوم پزشکیتشخیص زودرس بیماریها 2191
همدان

1382پوستر

دانشگاه علوم پزشکیخانواده و مشکالت جنسی216مشکالت جنسی در دوران منوپوز5
شاهد

1382پوستر

دانشگاه علوم پزشکیخانواده و مشکالت جنسی217مشکالت جنسی در دوران بعد از زایمان و شیردهی6
شاهد

1382پوستر

بررسی نظرات مربیان و دانشجویان در مورد عوامل موثر بر ارتقاء کیفیت آموزش بالینی اورژانس7
زایمان

دانشگاه علوم پزشکیهمایش آموزش پزشکی 2186
شهید بهشتی

1382پوستر

دانشگاه علوم پزشکیزنان و مامایی 2209بررسی تأثیر آموزش مزایا و معایب روش هاي ختم بارداري بر8
تهران

1383پوستر

پژوهشکده ابن سیناجایگاه بهداشت جنسی در باروري و ناباروري221نقش خانواده در تربیت جنسی کودکان- نوجوانان9
دانشگاه علوم پزشکی

شهید بهشتی

1383سخنرانی

پژوهشکده ابن سیناجایگاه بهداشت جنسی در باروري و ناباروري222تأثیر نازایی بر عملکرد جنسی10
دانشگاه علوم پزشکی

شهید بهشتی

1383سخنرانی

پژوهشکده ابن سیناجایگاه بهداشت جنسی در باروري و ناباروري223بهداشت فعالیت جنسی در دوران بارداري11
دانشگاه علوم پزشکی

شهید بهشتی

1383سخنرانی

12Investigation On Effects Of Advantages & Disadvantages
Education Of Labor Methods On Attitude & Awareness Of

Pergnant Women Who Come To Medical Enters

دانشگاه علوم پزشکینهمین همایش سالیانه بیماریهاي زنان و مامایی1266
تهران

1383پوستر

دانشگاه علوم پزشکیخانواده و مشکالت جنسی 2242درمان ناتوانی جنسی از دیدگاه طب سوزنی13
شاهد

1384سخنرانی

دانشگاه علوم پزشکیخانواده و مشکالت جنسی 2252درمان مقاربت دردناك از دیدگاه طب سوزنی14
شاهد

1384سخنرانی

دانشگاه علوم پزشکیخانواده و مشکالت جنسی 2262ورزش راهی جهت مقابله با اختالالت ارکشن15
شاهد

1384پوستر

دانشگاه علوم پزشکیکنگره سراسري خانواده و مشکالت جنسی 242توانبخشی در جهت کاهش مشکالت عملکرد جنسی در بیماران با همودیالیز مزمن16
شاهد

1384پوستر

دانشگاه علوم پزشکیآموزش پزشکی 557بررسی تأثیر آموزش بر میزان آگاهی و مهارت دانشجویان مامایی در خصوص احیاء نوزاد17
تبریز

1384پوستر

دانشگاه علوم پزشکیهمایش سراسري آموزش بهداشت و ارتقاء سالمت57بررسی تأثیر آموزش بر میزان آگاهی و مهارت دانشجویان مامایی در خصوص احیاء نوزاد18
زاهدان

1384پوستر

تأثیر آموزش مدون بر میزان آگاهی و سیر بهبود زخم فشاري در مبتالیان به ضایعه نخاعی و19
مراقبین آنها

دانشگاه آزاد اسالمیهمایش سراسري پیشگیري درمان و بازتوانی25
واحد نجف آباد

1384پوستر

دانشگاه علوم پزشکیهمایش سراسري آسیب شناسی خانواده در ایران227بررسی ارتباط میزان آگاهی زنان از روشهاي پیشگیري از بارداري با حاملگی هاي ناخواسته20
شهیدبهشتی

1385پوستر

بررسی شیوع و برخی ریسک فاکتورهاي مربوط به حاملگی ناخواسته در مادران باردار شهرستان21
شاهرود

دانشگاه علوم پزشکیهمایش سراسري حاملگی پرخطر228
اصفهان

1385پوستر
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بررسی مقایسه اي کیفیت مراقبتهاي دوران بارداري و عوارض مادري و جنینی در بارداري هاي22
خواسته و ناخواسته

دانشگاه علوم پزشکیهمایش سراسري حاملگی پرخطر229
اصفهان

1385سخنرانی

بررسی عوامل استرس زاي بخش زایمان و رتبه بندي آنها از دیدگاه زنان نخست زاي مراجعه کننده23
به زایشکاه 22 بهمن شهرستان گناباد

دانشگاه علوم پزشکیهمایش سراسري پرستار، ماما و پژوهش230
گناباد

1385پوستر

دانشگاه علوم پزشکیکنگره سراسري متخصصین زنان و مامایی و نازایی ایران235مقایسه کیفیت مراقبتهاي دوران باداري در بارداري هاي خواسته و ناخواسته شهرستان شاهرود24
مشهد

1385پوستر

دانشگاه علوم پزشکیکنگره سراسري خانواده و سالمت جنسی 2333نقش خانواده در اختالالت هویت جنسی کودکان- نوجوانان25
شاهد

1386پوستر

دانشگاه علوم پزشکیکنگره سراسري خانواده و سالمت جنسی 2343گیاهان دارویی موثر بر اختالالت جنسی26
شاهد

1386پوستر

بررسی مقایسه اي عوارض مادري و جنینی در بارداریهاي خواسته و ناخواسته شهرستان شاهرود27
1384

1389پوسترزنجانهمایش سراسري سالمت نوزادان و پریبناتولوژي ایران1119

1389سخنرانیزنجانهمایش سراسري سالمت نوزادان و پریناتولوژي ایران1120دیدگاه ها و عقاید زنان باردار نسبت به تأثیر ورزش بارداري بر سالمت و نوزاد28

دانشگاه علوم پزشکیکنگره بین المللی سالمت باروري و تنظیم خانواده1417بررسی تأثیر وضعیت مادر طی مرحله اول لیبر بر شدت درد زایمان29
آذربایجان غربی

1389سخنرانی

دیدگاه ها و عقاید زنان باردار مراجعه کننده به مراکز بهداشتی درمانی شاهرود نسبت به ورزش در30
دوران بارداري

دانشگاه علوم پزشکیششمین کنگره اپیدمیولوژي ایران1265
شاهرود

1389پوستر

پیش گویی زخم فشاري در بیماران بستري با استفاده از معیارهاي برادن و واترلو: یک مطالعه31
مقایس هاي

دانشگاه علوم پزشکیدومین سمینار ابعاد رفتاري و اجتماعی در سالمت1313
و خدمات بهداشتی،

درمانی شاهرود

1390پوستر

بررسی تاثیر طب فشاري نقطه li4 بر رضایتمندي از زایمان در زنان مراجعه کننده به بیمارستان32
فاطمیه شاهرود

دانشگاه علوم پزشکیچهارمین سمینار سراسري پرستار، ماما و پژوهش1547
گلستان

1390سخنرانی

دانشگاه علو پزشکیپنجمین کنگره سراسري خانواده و سالمت جنسی1469عوامل تأثیر گذار بر سالمت جنسی از دیدگاه زنان- یک مطالعه کیفی33
شاهد- بیمارستان امام

خمینی

1390پوستر

دانشگاه علوم پزشکیپنجمین کنگره سراسري خانواده و سالمت جنسی1470روابط جنسی در دوران بارداري از دیدگاه زنان باردار34
شاهد- بیمارستان امام

خمینی

1390پوستر

دانشگاه علوم پزشکیاولین کنگره بین المللی مامایی و بهداشت باروري ایران1264بررسی تأثیر وضعیت مادر طی مرحله اول لیبر بر شدت درد زایمان35
مشهد

1390پوستر

دانشگاه علوم پزشکیچهارمین سمینار سراسري پرستار، ماما و پژوهش1364بررسی ارتباط سطح آگاهی زنان از روش هاي پیشگیري از بارداري و وقوع بارداري ناخواسته36
گلستان

1390پوستر

دانشگاه علوم پزشکیپنجمین کنگره سراسري خانواده و سالمت جنسی1468تأثیر ورزش هاي سبک کگل بر عملکرد جنسی37
شاهد- بیمارستان امام

خمینی

1390پوستر

دانشکده پرستاري واولین کنگره بین المللی مامایی و بهداشت باروري ایران1232ورزش دوران بارداري از دیدگاه مادران باردار38
مامایی مشهد

1390پوستر

دانشگاه علوم پزشکیدومین همایش قرآن پژوهی و طب1778تأثیر آموزش هاي مذهبی بر عزت نفس نوجوانان39
شاهرود

1391پوستر

دانشگاه علوم پزشکیدومین همایش قرآن پژوهی و طب1779نماز و آثار روحی آن از دیدگاه قرآن و حدیث با تأکید برنقش خانواده در ترویج فرهنگ نماز40
شاهرود

1391پوستر

دانشگاه علوم پزشکیدومین همایش قرآن پژوهی و طب1591نقش فضیلت اخالقی صبر در بهداشت روان41
شاهرود

1391پوستر

دانشگاه علوم پزشکیدومین همایش قرآن پژوهی و طب1774بررسی رحم جایگزین از منظر قرآن، فقه و حقوق اسالمی42
شاهرود

1391پوستر

تأثیر آموزش مبتنی بر نرم افزار روش هاي سازگار با درد زایمان بر خودکارآمدي قابل انتظار زنان43
باردار

دانشگاه علوم پزشکیدوازدهمین سمینار کشوري دانش و تندرستی1738
شاهرود

1391پوستر

دانشگاه علوم پزشکیدومین همایش قرآن پژوهی و طب1775بررسی تأثیر آواي قرآن کریم بر میزان اضطراب بیماران قبل از اعمال جراحی44
شاهرود

1391پوستر

دنشگاه علوم پزشکیقرآن پژوهی و طب2294نماز و آثار روحی آن از دیدگاه قرآن و حدیث با تاکید بر نقش خانواده در ترویج فرهنگ نماز45
شاهرود

1391

طراحی برنامه آموزشی و تأ سیس یک دوره بین رشته اي جدید- کارشناس ارشد ناپیوسته مشاوره46
مامایی

دانشگاه علوم پزشکیچهاردهمین همایش کشوري آموزش پزشکی1819
ایران سالن همایش

رازي

1392سخنرانی

دانشگاه علوم پزشکیقران پژوهی و طب2289دیدگاه قرآن نسبت به مدیریت حیات بشري47
شاهرود

1392

دانشگاه علوم پزشکیقران پژوهی و طب2290سبک زندگی از منظر قرآن48
شاهرود

1392

دانشگاه علوم پزشکیقران پژوهی و طب2291جنین شناسی از منظر قرآن49
شاهرود

1392

دانشگاه علوم پزشکیقرآن پژوهی و طب2292عوامل استحکام روابط خانوادگی در قرآن کریم50
شاهرود

1392

دانشگاه علوم پزشکیقرآن پژوهی و طب2293مروري بر نگرش و توجه قرآن کریم به تغذیه و اهمیت غذا در سالمتی انسان51
شاهرود

1392

3177International Congress on Reproduction-ISERBتأثیر آموزش غنی سازي رابطه بر زوج هاي نابارور صمیمیت زناشویی با خشونت خانگی52
2017

دانشگاه علوم پزشکی
ایران

1396سخنرانی

کتاب ها
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14000آنچه الزم است راجع به سرطان پستان بدانید1

314000آنچه الزم است در مورد سرطان پسطان بدانید2

پایان نامه ها

تاریخ پایانتاریخ شروعنوع پایان نامهمقطع تحصیلی پایان نامهعنوانردیف

1393/09/261395/03/06بالینیکارشناسی ارشدتاثیر مشاوره غنی سازي روابط زوجین بر رضایت و صمیمیت زناشویی زوجهاي نازا با سابقه و بدون سابقه خشونت خانگی1

1393/09/151395/06/28بالینیکارشناسی ارشدبررسی اثربخشی مشاوره گروهی با رویکرد راه حل محور بر مدیریت استرس هاي دوران بارداري2

1394/05/011395/06/28بالینیکارشناسی ارشدبررسی اثر بخشی مشاوره بر اساس مدل EX-PLISSIT بر عملکرد جنسی، رضایت جنسی و رضایت زناشویی در زنان یائسه همسردار3

1394/11/241396/10/26بالینیکارشناسی ارشدمقایسه اثر بخشی مشاوره مامایی با رویکرد شناختی رفتاري و مشاوره براساس مدلEX PLISSIT بر کارکرد و رضایت جنسی زنان در دوران شیردهی4

1395/12/23علوم پایهدکتري حرفه ايبررسی تأثیر آموزش خودمراقبتی بر پیامد بارداري در زنان مبتال به پره اکالمسی مراجعه کننده به درمانگاه هاي منتخب شهرستان شاهرود در سال 51394

اخترعات

تاریخ ثبت اختراعسطح بهره برداريعنوانردیف

دوره ها/ کارگاه ها

تاریخ خاتمهتاریخ شروعحوزه دوره/کارگاهعنوان کارگاه /دورهردیف

1399/09/251399/09/25آموزشی1

داوري ها

نوع داوريعنوانردیف

نظارت طرح پژوهشیبررسی تاثیر اجراي یک ساعت جادویی اول تولد بر افسردگی پس از زایمان و استرس پس از تروما در زایمانهاي تروماتیک1

نظارت طرح پژوهشیبررسی ارتباط تهوع و استفراغ بارداري با پیامدهاي ناگوار بارداري در سال 294

نظارت طرح پژوهشیبررسی رابطه BMI پیش از بارداري با نوع زایمان(سزارین،واژینال)، وزن تولد و آپگار نوزاد در شاهرود سال 31395

نظارت گزارش پیشرفت طرح پژوهشیبررسی تاثیر حضور همراه بر درد و اضطراب و رضایتمندي از زایمان در مادران بادردار مراجعه کننده به زایشگاه 17 شهریور مشهد در سال 11393

نظارت گزارش پیشرفت طرح پژوهشیتبیین دیدگاه ماماهاي تحت پوشش دانشگاه علوم پزشکی شاهرود در ارتباط با سیاستهاي افزایش موالید به روش کیفی2

نظارت گزارش پیشرفت طرح پژوهشیبررسی ارتباط عالئم یائسگی و سبک زندگی در زنان یائسه مراجعه کننده به مراکز بهداشتی درمانی شاهرود در سال 397-96

نظارت گزارش پیشرفت طرح پژوهشیبررسی ارتباط عالئم یائسگی و سبک زندگی در زنان یائسه مراجعه کننده به مراکز بهداشتی درمانی شاهرود در سال 497-96

نظارت گزارش پیشرفت طرح پژوهشیبررسی ارتباط عالئم یائسگی و سبک زندگی در زنان یائسه مراجعه کننده به مراکز بهداشتی درمانی شاهرود در سال 597-96

نظارت گزارش پیشرفت طرح پژوهشیبررسی رضایت زناشویی در زنان باردار ایرانی و ارتباط آن با توانمندي6

نظارت گزارش پیشرفت طرح پژوهشیمرور سیستماتیک کارآزمایی هاي بالینی انجام شده در مورد تاثیر آروماتراپی بر اضطراب مرحله اول زایمان7

نظارت گزارش پیشرفت طرح پژوهشیشیوع اختالالت عملکرد جنسی زنان سنین باروري در ایران - یک مطالعه مرور سیستماتیک8

داوري کتابتسلط بر ناباروري، سقط و مرگ نوزادي و یافتن چشم انداز و خلق معانی1

داور مقالهتاثیر ماساژ پا روي درد بعد سزارین1

داور مقالهرابطه رضایت جنسی، صمیمیت زناشویی و سبک هاي دلبستگی با بی ثباتی ازدواج زنان متاهل2

داوري پایان نامهبررسی مقایسه اي اثر بخشی بازگویی روانشناختی با مشاوره رفتاري شناختی ، بر استرس پس از تروما، در زایمانهاي تروماتیک،یک کارآزمایی بالینی1

داوري پایان نامهتعیین اثر بخشی مشاوره گروهی با رویکرد شناختی رفتاري بر خودکارآمدي زنان باردار در انتخاب زایمان طبیعی2

داوري پایان نامهمقایسه اثربخشی مشاوره شیردهی زوج محور و مادر محور بر میزان خودکارآمدي و موفقیت شیردهی در زنان نخست باردار3

داوري پایان نامهاثربخشی برنامه غنی سازي رابطه جنسی بر رضایت جنسی در زنان باردار4

داوري پایان نامهتاثیر مصاحبه انگیزشی بر موفقیت تغذیه انحصاري با شیر مادر در زنان نخست زا5

داوري پایان نامهبررسی اثربخشی رفتاردرمانی دیالکتیک بر میزان افسردگی پس از زایمان و موفقیت شیردهی در زایمان هاي تروماتیک6

داوري پایان نامهاثربخشی واقعیت درمانی با رویکرد تئوري انتخاب بر صمیمیت زناشویی و رضایت جنسی زنان تازه متاهل7
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