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 1717 سال قم پزشکي علوم

 خاتمه یافته 1717 دوم مجری
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1717 

 خاتمه یافته 1717 مجری دوم
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 خاتمه یافته 1712 مجری
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 اتمام یافته 1711 مجری
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 اتمام یافته 1716 مجری بررسي ارتباط بین افسردگي و اعتقادات مذهبي در دانشجویان 21

های شهر قم های پر خطر زنان مراجعه کننده به زایشگاهبررسي شیوع زایمان 21
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 اتمام یافته 1714 مجری

نگرش و عملکرد زنان باردار نسبت به مراقبت از دهان و  بررسي میزان آگاهي، 22
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 اتمام یافته 1712 مجری بررسي عوامل مرتبط به انتخاب روش پیشگیری از بارداری 27
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 1712در سال 

 اتمام یافته 1711 همکار

 اتمام یافته 1711 همکار 1711نیازهای بهداشتي دختران نوجوان شهر قم، سال  72

رابطه ی بین هوش معنوی با شادکامي وپیشرفت تحصیلي دردانشجویان دانشگاه  77

 علوم پزشکي قم

 اتمام یافته 1711 همکار

ویان پزشکي دانشگاه علوم ارتباط بین سالمت معنوی وپیشرفت تحصیلي دانشج 74

 1711 پزشکي قم درسال

 اتمام یافته 1711 همکار

 برپاسخهای عادی وشرایط الالیي،سکوت کریم،موسیقي قرآن تاثیرآوای مقایسه 75

 نوزادان ویژه مراقبتهای دربخش بستری نارس نوزادانرفتاری  ووضعیت فیزیولوژیک

 اتمام یافته 1711 همکار

 با درمان تحت بیماران در افسردگي ومیزان دعا به توسل رابطه بررسي 76

 به وابسته نیا عرب -کامکار بیمارستان دیالیز بخش به کننده همودیالیزمراجعه

 1711 درسال قم پزشکي علوم دانشگاه

 اتمام یافته 1711 همکار

 پرستاری دانشجویان امتحان اضطراب برمیزان اسطوخودوس اثراسانس بررسي 73

 قم پزشکي علوم دانشگاه

 اتمام یافته 1711 همکار

دانشجویان دختر  در اولیه بردیسمنوره اسید تأثیرتخم شوید و مفنامیک بررسي 71

 1711دانشگاه علوم پزشکي قم، سال 

 اتمام یافته 1711 همکار

 افتهاتمام ی 1711 همکار آن با مرتبط وعوامل پرستاری دررشته تحصیل ادامه برای دانشجویان تردید بررسي 71

 اتمام یافته 1711 همکار قم پزشکي علوم دانشجویان زندگي باکیفیت مذهبي گیریجهت رابطه بررسي 41

 اتمام یافته 1711 همکار 1711 درسال اتانازی به نسبت شهرقم در شاغل پزشکان نگرش بررسي 41

 در خون قند کنترل و خودمراقبتي با معنوی وسالمت مذهبي فعالیتهای ارتباط بررسي 

 سال در شهرقم منتخب بیمارستانهای به کننده مراجعه 2 نوع دیابت مبتالبه بیماران

1711 

 اتمام یافته 1711 همکار

 با مرتبط خون بیوشیمیایي فاکتورهای برخيبر  درتابستان داری تاثیرروزه بررسي 42

 1711 قم ایمني سیستم

 اتمام یافته 1711 همکار

 چهره) فردی -2 گروهي -1: آموزشي های شیوه رگذاریاث میزان ای مقایسه بررسي 47

 وحرکات حروف قرائت تصحیح ؛جهت(CD)آموزرشي فشرده لوح -7( چهره به

 .    11 سال در قم پزشکي علوم دانشگاه دانشجویان اذکارنماز
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1713پاییز  آگاهي و عملکرد بیماران دیابتي در مراقبت از خود 66  مجله علوم پزشکي قم  
ISC -  Index Copernicus 

 

 نفر سوم 

مقایسه ارزش پروتئیني یک نمونه غذای صنعتي  63

کودك با غذای خانگي و استاندارد کازئین در موش 

 های صحرایي نر

1713پاییز  وم پزشکي قممجله عل    
ISC -  Index Copernicus 

 

 نفر سوم 

بررسي یک مورد کمیاب لنفوم تخمدان در یک زن   61

 ساله 71

زمستان 

1716 

 مجله علوم پزشکي قم 
ISC -  Index Copernicus 

 

 نفر دوم 

ي و نگرش زنان باردار نسبت به تعالیم بررسي آگاه 61

بهداشتي اسالم در دوران بارداری و شیردهي در 

مراجعین به مراکز بهداشتي درماني دانشگاه علوم 

 پزشکي ایران

 

1716بهار   مجله دانشگاه علوم پزشکي  

 شهرکرد
ISC -  Index Copernicus 

 

ولنفر اول و نویسنده مسئ   

http://fa.journals.sid.ir/ViewPaper.aspx?ID=128766
http://fa.journals.sid.ir/ViewPaper.aspx?ID=128766
http://fa.journals.sid.ir/ViewPaper.aspx?ID=58335
http://fa.journals.sid.ir/ViewPaper.aspx?ID=58335
http://fa.journals.sid.ir/ViewPaper.aspx?ID=58335
http://fa.journals.sid.ir/ViewPaper.aspx?ID=58335


 

 

 

اختراع-سخنراني ها –ترجمه و تالیف  کتاب  -7  
 

 

لليکنگره بین الم يکنگره مل  کنگره  

 دانشگاهي

سسخنراني/پو

 تر

 ردیف نام کنگره

1/7/1712  1 موسیقي و سالمت سخنراني   

 16/1/1714  2 ارتقاء سالمت کودکان اعتیاد پوستر  
 17/2/1715  7 ق پزشکي کاربردیکنگره کشوری اخال پوستر  

 17/2/1715  4 کنگره کشوری اخالق پزشکي کاربردی پوستر  
 17/2/1715  5 کنگره کشوری اخالق پزشکي کاربردی پوستر  
 17/2/1715  6 کنگره کشوری اخالق پزشکي کاربردی پوستر  

2/1715  3 کنگره اپیدمیولوژی ایران پوستر   

16/6/1715  1 کنگره تغذیه پوستر   

16/6/1715  1 کنگره تغذیه پوستر   

16/6/1715  11 کنگره تغذیه پوستر   

3/1/1715  11 ارتقاء سالمت ،نقش پرستار و ماما پوستر   

22/1/1715  12 سیمای سالمت دراسالم پوستر   

21/1/1715  17 چاقي و بیماری های ناشي از آن سخنراني   

21/1/1715  14 آن چاقي و بیماری های ناشي از پوستر   

7/12/1715  15 همایش نماز و سالمت پوستر   

 14/4/1716  16 اولین همایش ملي طب اسالمي پوستر  

23/4/1716  13 پژوهش درآموزش پرستاری و مامایي پوستر   

23/4/1716  11 پژوهش درآموزش پرستاری و مامایي پوستر   

7/1/1716  11 ارتقاء سالمت خانواده پوستر   

21/1/1716  21 نقش پرستار و ماما در ارتقاء کیفیت زندگي پوستر   
1/1/1716  21 خانواده وسالمت جنسي سخنراني   
1/1/1716  22 خانواده وسالمت جنسي پوستر   

1/1/1716  27 خانواده وسالمت جنسي پوستر   

1/1/1716  24 خانواده وسالمت جنسي پوستر   

15-14-12/1716  25 بارداری ایمن پوستر   

1-6/12/1716  26 سومین کنگره بررسي مسائل سالمندی در ایران وجهان پوستر   

1-6/12/1716  23 سومین کنگره بررسي مسائل سالمندی در ایران وجهان پوستر   

71-21 /1/1713  21 دومین کنگره بین المللي اخالق پزشکي ایران پوستر   

71-21 /1/1713  21 الق پزشکي ایراندومین کنگره بین المللي اخ پوستر   

71-21 /1/1713  71 دومین کنگره بین المللي اخالق پزشکي ایران پوستر   

1713تیرماه  21-26  71 کنگره سراسری پرستاری پیوند و کلیه پوستر   

6-4/11/1713 رسخنراني پوست     72 کنگره سالمت خانواده 

6-4/11/1713  77 کنگره سالمت خانواده پوستر   

6-4/11/1317  74 کنگره سالمت خانواده پوستر   

 



 
لليکنگره بین الم کنگره  کنگره ملي 

 دانشگاهي

رسخنراني/پوست  ردیف نام کنگره 

6-4/11/1713  75 کنگره سالمت خانواده پوستر   

6-4/11/1713  76 کنگره سالمت خانواده پوستر   

6-4/11/1713  73 کنگره سالمت خانواده پوستر   

6-4/11/1713  71 کنگره سالمت خانواده پوستر   

6-4/11/1713  71 کنگره سالمت خانواده پوستر   

5-3/11/1713  41 ششمین کنگره دستاوردهای پرستاری و مامایي سخنراني   

1711اردیبهشت    41 مشاوره خانواده و بهداشت جنسي پوستر  

1711اردیبهشت    42 ش علوم پزشکيدهمین کنگره کشوری آموز-استاد توانمند پوستر  
1711اردیبهشت    47 استاد توانمند پوستر  

1711اردیبهشت    44 استاد توانمند پوستر  
1711اردیبهشت    45 استاد توانمند پوستر  

1711خرداد  4-6  46 اولین کنگره بین المللي پزشکي قانوني سخنراني   

1711خرداد  4-6  43 نونياولین کنگره بین المللي پزشکي قا پوستر   

1711خرداد  4-6  41 اولین کنگره بین المللي پزشکي قانوني پوستر   

1711اردیبهشت    41 همایش کشوری قرآن و طب پوستر  
1711اردیبهشت    51 همایش کشوری قرآن و طب سخنراني  
1711اردیبهشت    51 همایش کشوری قرآن و طب پوستر  

1711اردیبهشت    52 و طب همایش کشوری قرآن پوستر  
1711اردیبهشت    57 همایش کشوری قرآن و طب پوستر  

1711اردیبهشت    54 همایش کشوری قرآن و طب پوستر  

1711اردیبهشت    55 همایش کشوری قرآن و طب پوستر  

1711اردیبهشت    56 همایش کشوری قرآن و طب پوستر  

 16-12/3/1711  53 هفتمین همایش کشوری پرستاری کودکان پوستر  

 16-12/3/1711  51 هفتمین همایش کشوری پرستاری کودکان پوستر  

 21-16/3/1711  51 بیست و یکمین همایش کشوری پرستاری کودکان پوستر  

1711اسفندماه   61 کنگره بین المللي حقوق پزشکي  پوستر   

1711اسفندماه   61 کنگره بین المللي حقوق پزشکي  پوستر   

1711اسفندماه  وسترپ     62 کنگره بین المللي حقوق پزشکي  

1711اسفندماه   67 کنگره بین المللي حقوق پزشکي  پوستر   

1711آبان   64 نهمین کنگره بین المللي زنان و مامایي ایران سخنراني   

1711دی ماه    65 اولین جشنواره قرآن پژوهي در قم سخنراني  

7712اسفندماه   نه اخالق پزشکی در نظام سالمتدومین کنگره سالیا پوستر    66 

7712اسفندماه   دومین همايش سراسری قرآن پژوهی و طب با تاکید بر  پوستر  

 ارتقاء سالمت از ديدگاه قرآن 

63 

 

 

 

 

 

 



کنگره  کنگره ملي کنگره بین المللي

 دانشگاهي

ترسخنراني/پوس  ردیف نام کنگره 

1711اردیبهشت   زشکي همایش کشوری آموزش علوم پ پوستر    61 
1711اردیبهشت    61 همایش کشوری آموزش علوم پزشکي  پوستر  

1711فروردین   31 سومین کنگره بین المللي باروری و ناباروری سخنراني   

1711فروردین   31 سومین کنگره بین المللي باروری و ناباروری پوستر   

1711فروردین  اروریسومین کنگره بین المللي باروری و ناب پوستر     32 

1711فروردین   37 سومین کنگره بین المللي باروری و ناباروری پوستر   

1711فروردین   34 سومین کنگره بین المللي باروری و ناباروری پوستر   

1711اردیبهشت   35 کنگره ملي زایمان ایمن  پوستر   

1711مهرماه   36 بیست و چهارمین کنگره بین المللي کودکان پوستر   

1711داد خر  33 کنگره بین المللي سالمت زنان پوستر   

1711خرداد   31 کنگره بین المللي سالمت زنان پوستر   

1711فروردین   31 سومین کنگره بین المللي باروری و ناباروری پوستر   

11آذر   سومین همایش سراسری راهکارهای ارتقاء سالمت  پوستر  

 و چالش ها

11 

11آذر   ن همایش سراسری راهکارهای ارتقاء سالمت سومی پوستر  

 و چالش ها

11 

11آذر    12 سومین همایش سراسری راهکارهای ارتقاء سالمت و چالش ها پوستر  

17111711اسفند اسفند     17 سومین كنگره سالیانه اخالق پزشکی پوستر   

17111711اسفند اسفند     14 سومین كنگره سالیانه اخالق پزشکی پوستر   

OOCCTT  1111--1155  22001122    24 پوستر international congress pediatrics  15 

22--22  

MMAAYY  22001133   
 نوزدهمین كنگره باروری و ناباروری پوستر  

Iranian Journal of  
Reproductive Medicine 

16 

11/2/12تا1/2/12   13 همایش کشوری آموزش علوم پزشکي پوستر  

11/2/12تا1/2/12   11 همایش کشوری آموزش علوم پزشکي  پوستر  

11/2/12تا1/2/12   11 همایش کشوری آموزش علوم پزشکي سخنراني  

11/2/12تا1/2/12   11 همایش کشوری آموزش علوم پزشکي پوستر  

1712مهرماه   

 
 11 کنگره بین اللمللي زنان و مامایي پوستر  

1712مهرماه   

 
 12 کنگره بین اللمللي زنان و مامایي پوستر  

1712مهرماه   

 
 17 گره بین اللمللي زنان و مامایيکن سخنراني  

1717اردیبهشت    14 همایش کشوری آموزش علوم پزشکي سخنراني  

1717اردیبهشت    15 همایش کشوری آموزش علوم پزشکي  پوستر  
1717اردیبهشت   16 همایش کشوری آموزش علوم پزشکي پوستر  

1717خرداد ماه   یبیستمین كنگره باروری و نابارور سخنراني   

Iranian Journal of  
Reproductive Medicine 

11 

1717مهرماه   

 
 11 کنگره بین اللمللي زنان و مامایي سخنراني  

  1717مهر 
 

 international congress pediatrics 111 26 پوستر  



 
کنگره  کنگره ملي کنگره بین المللي

 دانشگاهي

ترسخنراني/پوس  ردیف نام کنگره 

Istanbul 
27 July 2015 

پوستر   Research in behavioral and social science 111 

Istanbul 
27 July 2015 

 Research in behavioral and social science 112 پوستر  

Istanbul 
15-18 0ctober 2015 

 ICME 117 سخنراني  

Istanbul 
15-18 0ctober 2015 

 ICME 114 سخنراني  

Istanbul 
15-18 0ctober 2015 

 ICME 115 سخنراني  

Istanbul 
15-18 0ctober 2015 

 ICME 116 سخنراني  

Istanbul 
15-18 0ctober 2015 

 ICME 113 سخنراني  

4931ردیبهشت ا   111 همایش آموزش پزشکی سخنراني  
 3-6  

4931بهمن   
 پوستر 

 کنگره اخالق پزشکی
111 

 3-6  

4931بهمن   
 پوستر 

 کنگره اخالق پزشکی
111 

4931بهمن 93   111 سمینار ارزشیابی استاد پوستر  
4931بهمن  93   112 سمینار ارزشیابی استاد پوستر  

5493اردیبهشت    117 همایش آموزش پزشکی  سخنراني  

5493اردیبهشت    114 پزشکی همایش آموزش  پوستر 
28-30 AGU 

2016 
 AMEE Congress in Barcelona 115 سخنراني  

4935بهمن    116 4935سمینار صالحیت بالینی  پوستر  

6493اردیبهشت    113 4936همایش آموزش پزشکی  پوستر  

6493ردیبهشت ا    111  4936همایش آموزش پزشکی  سخنراني  
27-29 AGU 

2017 
 AMEE Congress in Finland 111 پوستر  

 93/44/4936  121 4936سمینار تعهد حرفه ای  پوستر  

4931شت اردیبه   121 4931همایش آموزش پزشکی  پوستر  
4931شت اردیبه   122 4938همایش آموزش پزشکی  سخنراني  

26-30 AGU 

2017 
 AMEE Congress in Switzerland 127 پوستر  

25-28 AGU 

2017 
 AMEE Congress in Austria 124 پوستر  

8493شت اردیبه   125 4938همایش آموزش پزشکی  پوستر  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 سوابق حرفه ای:-7
 مدت فعالیت مشخصات ابالغ محل سمت و نوع فعالیت ردیف

نشکده پرستاری و معاونت پژوهشي دا 1

 مامایي

ایي دانشکده پرستاری مام

 قم
/د1227  3/2/1717  1717 

 ادامه دارد

قم دانشگاه علوم پزشکي معاونت مرکز تحقیقات طب و دین 2 /د5311   11/5/1711  ادامه دارد 1711 

قم دانشگاه علوم پزشکي مدیر واحد توانمندسازی اساتید 7  ادامه دارد 1711   

قم دانشگاه علوم پزشکي مسئول کمیته پژوهش در آموزش 4  ادامه دارد 1711   

قم دانشگاه علوم پزشکي مسئول کمیته پژوهش در آموزش 5 /د6251   22/3/1711  1711 1717 

قم دانشگاه علوم پزشکي پژوهش در آموزش عضو شورای 6 تا کنون 1711از    

کارشناس و داور علمي مجله علوم  3

 پزشکي قم
قم دانشگاه علوم پزشکي تا کنون 1714از    

ایي دانشکده پرستاری مام مدیر گروه مامایي 1

 قم
/پ1635/74  11/1/1716  1716 1713 

ایي دانشکده پرستاری مام مدیر گروه مامایي 1

 قم
/پ41157/74  22/4/1713  22/4/1713  22/4/1711  

نماینده معاونت بهداشتي در کمیته  11

 آموزش مامایي
قم دانشگاه علوم پزشکي  3152/165  5/4/1711  1711 1712 

مشاور معاونت بهداشتي در  11

 ژوهشامورپ
 معاونت بهداشتي

11111/2//74

 /پ
7/1/1711  1711 1712 

عضو هیات موسس مرکز تحقیقات  12

 نطب و دی

قم دانشگاه علوم پزشکي  
/د3117  1/1/1711  1711 

 ادامه دارد

عضو شوراء مرکز تحقیقات طب و  17

 دین

قم دانشگاه علوم پزشکي  
/پ11643/74  1716 1716 

 ادامه دارد

عضو شوراء مرکز تحقیقات طب و  14

 دین

قم دانشگاه علوم پزشکي  
/پ11643/74  1716 1716 

 ادامه دارد

م اه علوعضو شورای پژوهشي دانشگ 15

 پزشکي قم

قم دانشگاه علوم پزشکي  
/پ12331/74  6/4/1713  

شهریور 

1712 

 ادامه دارد

عضو هیات علمي هسته آموزشي  16

 زایمان فیزیولوژیک
قم دانشگاه علوم پزشکي /د5651   17/11/1713  ادامه دارد 1713 

ي عضو شورای راهبردی نهاد نمایندگ 13

 رهبری دانشگاه علوم پزشکي قم
قم وم پزشکيدانشگاه عل تا کنون 1711از    

دعضو کمیته توانمندسازی اساتی 11 قم دانشگاه علوم پزشکي  /د5562   21/4/1717  ادامه دارد 1717 

هیات  عضوکمیته علمي مصاحبه اعضاء 11

 علمي دانشگاه در رشته مامایي

ایي دانشکده پرستاری مام

 قم
/پ44615/74  6/11/1715  4/11/1715  

6/11/1715  

رگ و میر مادران عضو شوراء م 21

 دانشگاه
قم دانشگاه علوم پزشکي /د4117   24/11/1713  24/11/1713  11/2/1711  

عضوشورای آموزشي دانشکده  21

 پرستاری و مامایي

ایي دانشکده پرستاری مام

 قم
/پ152/11/74  11/11/1715  1715 1716 

يعضو کمیته تحقیقات دانشجوی 22  

قم دانشگاه علوم پزشکي /پ5577/74   11/2/6171  1716 

سال  1)1713

 76به مدت 

 ساعت(

 



 
 مدت فعالیت مشخصات ابالغ محل سمت و نوع فعالیت ردیف

يعضو کمیته تحقیقات دانشجوی 27 دانشگاه علوم  

 پزشکي قم
د/4125  23/7/1717  1717  ادامه دارد 

دانشگاه علوم  عضو شوراء دانشجویي دانشگاه 24

 پزشکي قم
/پ46431/74  11/11/1715  11/11/1715  11/11/1713  

ژیک عضو کمیته تدوین سند استرات 25

 پژوهشي دانشگاه

دانشگاه علوم 

 پزشکي قم
/پ11651/74  1/6/1714  1714 1714 

عضو کمیته داوری مقاالت  26

 پژوهشگران استان
/پ71651/74 استانداری قم  17/1/14  --- یک هفته 

عضو کمیته علمي مراسم هفته  23

 پژوهش

دانشگاه علوم 

 پزشکي قم
/د3421  11/1/1711  --- یک هفته 

اهعضوکمیته ارزیابي دروني دانشگ 21 دانشگاه علوم  

 پزشکي قم
 ادامه دارد 1716  

رکز تمدید عضویت شورای پژوهشي م 21

 بهداشت

دانشگاه علوم 

 پزشکي قم
/د415/2  71/1/1717  ادامه دارد 1711 

عضو گروه آموزشي مجازی اخالق  71

 پزشکي دانشگاه

دانشگاه علوم 

 پزشکي قم
/پ16161/74  1/11/1711  ادامه دارد 1716 

 

 

 ی دانشگاهيتدریس در کارگاه ها  -4

 

 روش تحقیق ویژه پرسنل و دانشجویانهای مدرس کارگاه -

 مدرس کارگاه طرح درس ویژه اساتید-

 مدرس کارگاه پروپوزال نویسي ویزه پرسنل و دانشجویان-

 مان فیزیولوژیکمدرس کارگاه های زای-

 مدرس کارگاه ترویج شیر مادر-

 مدرس کارگاه نقشه مفهومي ویژه دانشجویان-

 مدرس کارگاه سرقت علمي و ادبي ویژه اساتید و دانشجویان-

 مدرس کارگاه های توانمندسازی اساتید-

 

 : و نمونه های کشوری و دانشگاهي ه: تقدیرنامه ها
 1715مامای نمونه کشوری سال -

 1711و  1712پژوهشگر برتر استان سال -

 سال مداوم 14یي پژوهشگر برتر دانشکده پرستاری و ماما-

 1717، 1716، 1715استاد نمونه دنشگاه علوم پزشکي قم سال -

 1711 -1711استاد مشاور نمونه -

 جشنواره آموزشي شهید مطهری در دانشگاه علوم پزشکي قم اولین ،چهارمین ،پنجمین ،ششمین ، هفتمین و هشتمین منتخب -

 1711و  1711استان جزء زنان برگزیده نخبه و فعال -

 1717رتبه اول کشوری آزمون ورودی دکتری آموزش پزشکي سال -

 


