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 بسمه تعالی
 تاريخ به روز رسانی

 1/7/69                                کارنامه آموزشی ،پژوهشی و اجرايی                                                               

   مشخصات فردي -1 
فرح  :نام 

فیروزه :نام خانوادگي 

 عضو هیات گروه مامایي: سمت 

 پست الكترونیك :farahfiroozeh@iaun.ac.ir 

 
 

 (آخرين مدرك تحصيلي):ياطالعات تحصيل -2

 عنوان پايان نامه سال اخذ مدرك معدل كشور دانشگاه رشته تحصيلي مدرك تحصيلي

مقایسه اثر استفاده  8731 2/81 ایران علوم پزشكي اصفهان مامایي کارشناسي ارشد

از سه روش نمونه 

اسمیر گیري پاپ 

بر کیفیت اسمیر 

 بدست آمده

 

 

 

 سوابق آموزشي-3
هاي  عناوين درس

 تخصصي تدريس شده
 تحصيلي( هاي)سال محل تدريس مقطع تحصيلي رشته تحصيلي

و      بهداشت  پرستاري

 2و8مادران ونوزادان 
 کارشناسي پرستاري

دانشگاه آزاد اسالمي واحد 

 نجف آباد و واحد اردستان
 8731نیمسال اول و دوم  

 و کارشناسيکارداني  مامایي بهداشت مادر وکودك
دانشگاه ازاداسالمي واحد 

 نجف اباد

 تا کنون 8733نیمسال اول 

 

 کارداني و کارشناسي مامایي 2و8بارداري وزایمان
دانشگاه ازاداسالمي واحد 

 نجف اباد

تا  8733نیمسال اول 

 8738نیمسال اول 

 

 کارداني مامایي بیماریهاي زنان
دانشگاه ازاداسالمي واحد 

 نجف اباد

تا  8733نیمسال اول 

 8713نیمسال اول 

 کارداني مامایي نوزادان
دانشگاه ازاداسالمي واحد 

 نجف اباد

تا  8733نیمسال اول 

 8713نیمسال اول 

بیماریهاي شایع نوزادان 

 وکودکان
 کارداني بهداشت خانواده

دانشگاه ازاداسالمي واحد 

 نجف اباد

تا  8733ول نیمسال ا

 8713نیمسال اول 

 کارداني بهداشت خاتواده بهداشت باروري
دانشگاه ازاداسالمي واحد 

 نجف اباد
 8717تا  37از سالهاي 

 8717تا  37از سالهاي دانشگاه ازاداسالمي واحد  کارداني بهداشت خانواده تنظیم خانواده
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 نجف اباد

کارآموزي و کارورزي 

 مادر وکودكبهداشت

 

 کارداني و کارشناسي مامایي
دانشگاه ازاداسالمي واحد 

 نجف اباد
 تا کنون 8733از سالهاي 

کارآموزي پرستاري مادران 

 و نوزادان
 کارشناسي پرستاري

دانشگاه ازاداسالمي واحد 

 نجف اباد
 8711تا  8713سال هاي 

تغذیه وبهداشت مادر 

 وکودك
 کارشناسي اموزش معلمان

دانشگاه ازاداسالمي واحد 

 نجف اباد
 8717تا 8731سالهاي 

پرستاري در اختالالت 

 سالمت
 کارشناسي پرستاري

دانشگاه ازاداسالمي واحد 

 نجف اباد
 تا کنون 8737سالهاي 

بهداشت مادر و کودك و 

 بهداشت باروري
 کارشناسي مامایي

دانشگاه ازاداسالمي واحد 

 نجف اباد
 تا کنون 8732سالهاي 

اصول خدمات بهداشت 

 جامعه
 کارشناسي مامایي

دانشگاه ازاداسالمي واحد 

 نجف اباد
 تا کنون 8732سالهاي 

 
 
 
 

 عالقمندي-زمينه هاي تحقيقاتي-4
 تحقيقاتي زمينه هاي رديف

 بهداشت خانواده 8

 سبك زندگي در زنان 2

 تنظیم خانواده 7
 
 

 

 

 پژوهشيهاي  فعاليت-5
 :معتبر داخلي يا خارجيدر مجالت  مقاالت چاپ شده( 5-1

ف
دي

ر
 

 

 عنوان مقاله

اسامي همكاران  مشخصات نشريه 

 به ترتيب اولويت 

شامل نام )

 (متقاضي
 سال نمايه علمي رتبه نام نشريه

شمار

 ه

مقایسه اثر استفاده از سه روش نمونه گیري پاپ اسمیر بر  8

در زنان مراجعه کننده به  کیفیت اسمیر بدست آمده

 8731بیمارستان سیدالشهدا اصفهان 

پژوهش در علوم 

سال  -پزشكي

 -1شماره  -سوم

212-213 

-1027 پژوهشي

7595 
-مهناز نوروزي 1 8733

 –مهري فقیهي 

-نصراهلل بشردوست

 فرح فیروزه

بررسي میزان تاثیر آموزش مهارتهاي ارتباطات میان فردي  2

به مربیان بهداشت مدارس راهنمایي بر رضایتمندي دانش 

 آموزان

نشریه علمي 

فرهنگي 

دانشگاه -صابرین

علوم پزشكي 

 اراك

علمي 

 فرهنگي

مریم عمیدي  88 8712 

 -مظاهري

 فرح فیروزه
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بررسي تاثیر آموزش بهداشت در انجام تست پاپ اسمیر  7

براي پیشگیري از بیماریهاي سرطان دهانه رحم در 

 معلمین مدارس شهرستان اصفهان

فصل نامه علمي 

پژوهشي علوم 

پزشكي دانشگاه 

 اسالميآزاد 

-علمي 

 وهشيپژ

فرح  -امیر تابشیان 8 8711 

 فیروزه

نگرش دانشجویان دختر نسبت به و آگاهيتاثیر آموزش بر  1

 خودآزمایي پستان

 

 

مجله علمي 

پِژوهشي دانشگاه 

 علوم پزشكي قم

 -علمي 

 پژوهشي

 –فرح فیروزه   8713 

 -امیرتابشیان

نازنین کریم اباده 

 اکبر حسن زاده –

3 The effect of perineal control with hands-

on and hand-poised methods 

on perineal trauma and delivery outcome* 

J Res Med 

Sci / August 

2011; Vol 

16, No 8. 

ISI 1735-

1995 
-اعظم فروغي پور 1 2188

 –فرح فیروزه 

–عطااهلل قهیري 

 –وجیهه نوربخش 

 طیبه حیدري

زندگي و عوامل مرتبط با ان در زنان نابارور کیفیت  7

 8713اصفهان سال 

 

مجله علمي 

دانشگاه  علوم 

 پزشكي ایالم

 دوره بیستم

فرح  -مرجان گلي 7 8738  پژوهشي

سید  –فیروزه 

 مهدي احمدي

رساز در غربالگري طبارداري و کارایي عوامل خشیوع دیابت  3

 ان در مراجعین به مراکز بهداشتي درماني

پرستاري و 
مامایي جامع 

 نگر

فرح  –مرجان گلي  1 8737  پژوهشي

 فیروزه

عملكرد خودازمایي پستان و اثر ان در تشخیص زودرس  1

 سرطان پستان

فصلنامه علمي 
پژوهشي خانواده 

 و بهداشت

-2722 پژوهشي

7173 

پروانه  -فرح فیروزه 1 8732

مریم  –خراساني 

 -طباطبائیان

 شادي بابازاده

 

 

 

 :شده در همايش هاي علمي ارائهمقاالت ( 5-2

ف
دي

ر
 

 عنوان مقاله

 مشخصات همايش 
اسامي همكاران 

به ترتيب 

 اولويت

شامل نام )

 (متقاضي
 نام همايش

بين 

المللي 

 ملي -

محل 

 برگزاري
 سال

مقایسه اثر استفاده از سه روش نمونه گیري پاپ اسمیر بر  8

 کیفیت اسمیر بدست آمده

سمینار یكروزه 

بهداشت وسالمت 

دانشگاه علوم  -زنان

 -پزشكي اصفهان

–دانشكده پرستاري 

 مامایي

دانشگاه  ملي

علوم 

پزشكي 

 اصفهان

-مهناز نوروزي 8733

 –مهري فقیهي 

نصراهلل 

فرح -بشردوست

 فیروزه
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بررسي تاثیر آموزش بهداشت بر آگاهي ونگرش زنان باردار  2

 در زمینه سزارین
همایش چهارمین 

سراسري علوم پزشكي 

باشگاه پژوهشگران 

 مشهد -جوان

 

دانشگاه  ملي

علوم 

پزشكي 

 مشهد

مریم عمیدي  8711
فرح  –مظاهري 

 فیروزه

بر میزان افسردگي سالمندان  بررسي تاثیر گروه درماني 7

 ر اصفهانالغدی

همایش سراسري 

سالمندي وپزشكي 

 -سالمندان

دانشگاه  ملي

علوم 

پزشكي 

–اصفهان 

 اصفهان

مریم عمیدي  8717
فرح  –مظاهري 

 فیروزه

چهارمین همایش  پایش مرگهاي مادري 1

سراسري علوم پزشكي 

باشگاه پژوهشگران 

 -جوان

 

دانشگاه  ملي

علوم 

پزشكي 

 مشهد

 فرح فیروزه 8711

بررسي تاثیر پوستر وچارتهاي آموزشي بر ارتقاء آگاهي  3

 ودهان ودندانونگرش وعملكرد افراد در زمینه بهداشت 

همایش سراسري 

 پیشگیري،درما

 -وبازتواني

 ملي

 

 

 

دانشگاه 

آزاد 

اسالمي 

 آبادنجف

مریم عمیدي  8711
 –مظاهري 

غالمرضا شریفي 
 فرح فیروزه –راد 

همایش سراسري  پوکي استخوان ،عوامل خطر وراههاي پیشگیري 7

پیشگیري،درمان 

 -وبازتواني

دانشگاه  ملي

آزاد 

اسالمي 

 آبادنجف

 –فرح فیروزه  -8711
 –سروا کیهاني 
 –ماِده کاظمي 

 سهیال تقي پور

بررسي وضعیت بهداشت بوفه هاي مدارس وتاثیر آموزش  3

 متصدیان

هشتمین همایش  -

 -ملي بهداشت محیط

دانشگاه  ملي

علوم 

پزشكي 

 تهران

مریم عمیدي  8711
 –مظاهري 

غالمرضا شریفي 
فرح فیروزه  –راد 
فخر الملوك  –

 کاوه زاده
سومین همایش  اثرات لپتین واهمیت آن 1

منطقه اي علوم 

 زیستي

منطقه 

 اي

دانشگاه 

آزاد 

اسالمي 

واحد 

 فالورجان

 -سروا کیهاني  8717
 -فرح فیروزه

 کهین شاهاني پور

 مالتیپل اسكلروزیس و حاملگي 3

 (مقاله رتبه سوم همایش)

همایش سراسري ام 

اس ویافته هاي 

 –پیرامون آن

دانشگاه  ملي

آزاد 

اسالمي 

واحد 

 -نجف آباد

 فرح فیروزه 8717

81 Assessment of malnutrition in children of 

under six years in primary health care 

system of Najafabad 

سیزدهمین کنگره 

بین المللي علوم 

 -پزشكي تبریز

بین 

 المللي

دانشگاه 

علوم 

پزشكي 

نازنین کریم اباده  8713
 فرح فیروزه –
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 تبریز 13اردیبهشت ماه 

88 The effect of instruction on students 

knowledge and practice upon breast self 

examination 

کنگره بین المللي 

IHPQS  تایلند

 2111نوامبر 

بین 

 المللي

 -تایلند 

 بانكوك

 –فرح فیروزه  2111
 –امیر تابشیان 

 نازنین کریم اباده
82 Evaluation of short term health promotion  

program on the students life style 

behaviors 

3
rd

 poster winner 

کنگره بین المللي 

IHPQS  تایلند

 2111نوامبر 

بین 

 المللي

 -تایلند 

 بانكوك

 –پروانه خراساني  2111
 –فرح فیروزه 

 اکبر حسن زاده

دانشگاه  ملي –سمپوزیوم ام اس  در دوران بارداري MS بیماران مبتال به ارتقاء سالمت  87

آزاد 

اسالمي 

واحد 

نجف آباد 
– 

 فرح فیروزه 8713

81 Analyses of frequency of tobacco 

consumption among academic students of 

Najaf Abad University (2008) compared 

with past statistics (2003). (new edition of 

previous abstract) 

 The First 

Regional 

(EMRO) 

Congress on 

Tobacco and 

HALTH 

بین 

 المللي

نشگاه  دا

علوم 

پزشكي 

-هرمزگان

جزیره 

 کیش

 –پروانه خراساني  2113
 - -فرح فیروزه 

  -بهرام سلیماني
 مجتبي مصطفایي

83 Study of tobacco use among youth 

academic students in Esfahan and related 

person – place time determinants(2002- 

2008) 

 The First 

Regional 

(EMRO) 

Congress on 

Tobacco and 

HALTH 

بین 

 المللي

نشگاه  دا

علوم 

پزشكي 

 -هرمزگان

جزیره 

 کیش

مجتبي مصطفایي  2113
پروانه خراساني  –
 –فرح فیروزه  –

 بهرام سلیماني

همایش داخلي  (ریسك فاکتورها وغربالگري)سرطان پستان  87

سرطان هاي شایع از 

 پیشگیري تا باز تواني

دانشگاه  داخلي

آزاد 

اسالمي 

واحد 

 نجف آباد

 فرح فیروزه 8711

تاثیر آموزش بر آگاهي،نگرش وعملكرد دانشجویان دختر  83

 نسبت به خودآزمایي

 پستان

بین هشتمین کنگره 

 المللي زنان

 ومامایي

بین 

 المللي

 –فرح فیروزه  8711 تهران
 –امیر تابشیان 

نازنین کریم اباده 
 اکبر حسن زاده –

عملكرد خودآزمایي پستان و اثر آن در تشخیص زود رس  81

 سرطان پستان

پنجمین کنگره بین 

 المللي سرطان پستان

بین 

 المللي

 –فرح فیروزه  8711 تهران
 –پروانه خراساني 

مریم طباطباییان 
 شادي بابا زاده

آگاهي وعملكرد مبتالیان به سرطان پستان در زمینه  83

 خودآزمایي پستان

سومین کنگره سرطان 

 پستان

 –فرح فیروزه  8713 تهران ملي
پروانه خراساني 
 مریم طباطباییان
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دوازدهمین کنگره  بهداشت باروري در مبتالیان به مالتیپل اسكلروزیس 21

بین المللي زنان 

 وزایمان

بین 

 المللي

 –فزح فیروزه  8713 تهران
فریدخت یزداني 

اعظم فروغي  –
 پور

در کنترل  hand poisedو   Hand onتاثیر دو روش  28

 پرینه بر ضایعات پرینه و پیامد هاي زایمان

دوازدهمین کنگره 

بین المللي زنان 

 وزایمان

بین 

 المللي

 -اعظم فروغي پور 8713 تهران
 –فرح فیروزه 

 –ظیبه حیدري 
 وجیهه نوربخش

همایش ارتقاء سالمت  سوء رفتار با سالمندان 22

 در سالمندي

دانشگاه  داخلي

ازاد نجف 

 اباد

 فرح فیروزه 8713

هشتمین کنگره بین  بررسي کیفیت زندگي زنان نابارور 27

 المللي زنان

 ومامایي

بین 

 المللي

 –مرجان گلي  8711 تهران
 –فرح فیروزه 

سید مهدي 
 احمدي

همایش ملي نماز و  عوامل موثر بر گرایش دانشجویان به نماز 21

 جوان

دانشگاه – ملي

ازاد واحد 

 -نجف اباد

 –پروانه خراساني  8713
 –عبداهلل خرمي 
 –فرح فیروزه 

 مرضیه ي سیراني

تاثیر ژل و قرص دیكلوفناك در کاهش درد  مبتال به  23

 ماستالژیا

 

چهارمین کنگره 

سراسري سرطان 

 پستان

 

 -فریدخت یزداني 8731 تهران ملي
 –فرح فیروزه 

سهیال ریاحي نژاد 
منصوره  –

 –احمدي فراز 
 راحله همدانیان

بررسي مقایسه اي شاخص هاي باروري دو جمعیت ایراني  27

و غیر ایراني در مراکز بهداشتي درماني و خانه هاي 

 ابادبهداشت نجف 

 

اولین همایش ملي 

بهداشت باروري و 

 -ناباروري

 

دانشگاه  ملي

ازاد 

اسالمي 

 نجف آباد

 –فرح فیروزه  8738
 -ریحانه مرداني
 مرجان گلي

بررسي مقایسه اي شاخص هاي باروري دو جمعیت ایراني  23

و غیر ایراني در مراکز بهداشتي درماني و خانه هاي 

 8731سال  –ان هبهداشت نجف اباد استان اصف

 

دهمین کنگره ي بین 

 المللي زنان و مامایي

بین 

 المللي

 –فرح فیروزه  8732 تهران
 -ریحانه مرداني
 مرجان گل

دهمین کنگره ي بین  زایمان ، شیردهي و فشار خون مادري 21

 المللي زنان و مامایي

بین 

 المللي

–فرح فیروزه  8732 تهران

 نازنین کریم اباده
همایش داخلي خود  دیابتگیاهان قراني و  29

 مراقبتي دیابت

دانشگاه  داخلي

ازاد 

اسالمي 

 نجف آباد

نازنین کریم اباده  8737
 فرح فیروزه –

همایش داخلي خود  بررسي دهها مقاله مربوط به دیابت 71

 مراقبتي دیابت

دانشگاه  داخلي

ازاد 

اسالمي 

اعظم فروغي  8737
 فرح فیروزه –پور
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 نجف آباد

خطر ساز دیابت بارداري در زنان مراجعه بررسي عوامل  78

 کننده به درمانگاههاي اصفهان

همایش داخلي خود 

 مراقبتي دیابت

دانشگاه  داخلي

ازاد 

اسالمي 

 نجف آباد

 –مرجان گلي  8737
 فرح فیروزه

سمپوزیوم اصالح  واژینیت درمان براي راهكاري سنتي طب 72

سبك زندگي با 

روشهاي طب سنتي 

 ایران

دانشگاه  داخلي

ازاد 

اسالمي 

 نجف آباد

 فرح فیروزه 8733

 از پیش سندرم عالئم کنترل در سنتي طب کاربرد 77

 قاعدگي

سمپوزیوم اصالح 

سبك زندگي با 

روشهاي طب سنتي 

 ایران

دانشگاه  داخلي

ازاد 

اسالمي 

 نجف آباد

 -گلي شادي 8733

 معیني مهشید

 فیروزه فرح -مهر

 با بارداري دوران در شایع گوارشي مشكالت بررسي 71

 ایران سنتي طب رویكرد

سمپوزیوم اصالح 

سبك زندگي با 

روشهاي طب سنتي 

 ایران

دانشگاه  داخلي

ازاد 

اسالمي 

 نجف آباد

 -رفیعي عزیمه 8733

 -باباشاهي منیره

 فیروزه فرح

سمپوزیوم اصالح  سنتي طب و ناباروري 73

سبك زندگي با 

روشهاي طب سنتي 

 ایران

دانشگاه  داخلي

ازاد 

اسالمي 

 نجف آباد

 حیدري، سمیرا 8733

 زهرا-موید پریسا

 -قاسمي محمد

 -جعفري مرجان

 فیروزه فرح

 دیابت درمان و عسلي برگ 77

 

سمپوزیوم اصالح 

سبك زندگي با 

روشهاي طب سنتي 

 ایران

دانشگاه  داخلي

ازاد 

اسالمي 

 نجف آباد

 -خنداني اعظم 8733

 *باباشاهي منیره

 فیروزه فرح ،

 گیاه زنجبیل و درمان تهوع واستفراغ 73

 

سمپوزیوم اصالح 

سبك زندگي با 

روشهاي طب سنتي 

 ایران

دانشگاه  داخلي

ازاد 

اسالمي 

 نجف آباد

فاطمه قیصري،  8733

 فرح فیروزه
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  : طرحهاي پژوهشي پايان يافته( 5-3

ف
دي

ر
 

 عنوان طرح

مجري )مسئوليت

همكار / طرح

 (طرح

 كارفرما

نوع 

 طرح 

داخلي )

 (ملي/ 

 تاريخ خاتمه نام همكاران

بررسي تاثیر آموزش بهداشت در انجام تست پاپ اسمیر براي  8

پیشگیري از بیماریهاي سرطان دهانه رحم در معلمین مدارس استان 

 اصفهان

دانشگاه  همكار طرح 

ازاد 

اسالمي 

واحد 

نجف 

 آباد

امیر  داخلي

 تابشیان 

8717 

دانشجویان دختر نسبت به خود بررسي آگاهي، نگرش وعملكرد  2

آزمایي پستان وتاثیر آموزش بر متغییر هاي مذکور در دانشگاههاي 

 آزاد اسالمي منطقه چهار

دانشگاه  مجري طرح

ازاد 

اسالمي 

واحد 

نجف 

 آباد

امیر  داخلي

 –تابشیان 

نازنین 

 کریم اباده

8713 

در کنترل   hand-onبا روش  hand-poised  بررسي تاثیر روش  7

 پرینه برپیشگیري از ضایعات پرینه وپیامد نوزاد

 

 همكار طرح

 

 

دانشگاه 

ازاد 

اسالمي 

واحد 

نجف 

 آباد

اعظم  داخلي

فروغي 

تریزا  -پور

 –بصیرت 

نسیم 

 بحریني 

8713 

 همكار طرح بررسي کیفیت زندگي در زنان نابارور 1

 

 

دانشگاه 

ازاد 

اسالمي 

واحد 

نجف 

 آباد

مرجان  داخلي

سید  -گلي

مهدي 

 –احمدي 

مدیا 

 مشهدي 

 

تاثیر آموزش رفتارهاي سطح سالمتي بر تغییر سبك زندگي در  3

 دانشجویان دانشگاه آزاد اسالمي نجف آباد

 

 همكار طرح

 

 

دانشگاه 

ازاد 

اسالمي 

واحد 

نجف 

 آباد

پروانه  داخلي

 خراساني 

 

زودرس سرطان عملكرد خودآزمایي پستان وتاثیر آن بر تشخیص  7

 پستان

دانشگاه  مجري طرح

ازاد 

اسالمي 

واحد 

نجف 

 آباد

مریم  داخلي

طباطبائیان 

اکبر  –

حسن 

  -زاده

8713 
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 :كتاب يا ترجمهتأليف  (5-4

ف
دي

ر
 

 عنوان كتاب

 نوع كتاب
تاريخ اولين 

 چاپ
 ناشر

اسامي همكاران به ترتيب 

شامل نام )اولويت 

 (متقاضي
 رجمهت تأليف

دانشگاه ازاد  8711  تالیف -سالمت در مالتیپل اسكلروزیس ارتقاي 8

 نجف آباد

راضیه  -مهردادآذربرزین

پروانه  -مینا جوزي –امیني 

 -زهرا رفیعیان -خراساني

 –مرضیه شایان منش 

سیمین  -صبیحه شكراني

 -اعظم فروغي پور -فدایي

 –شادي گلي  -فرح فیروزه

 -نیره ناصري -مرجان گلي

 فریدخت یزداني 

 –پرستاري و بهداشت مادران ، زنان و نوزادان  2
 (ترجمه)نشر حكیم 

نشر حكیم  8731 ترجمه 

 هیدجي

شادي گلي  -سیمین فدایي

 فرح فیروزه  –

تایف و  (تالیف و گردآوري)نشر حكیم –دانش خانواده  7

 گرداوري

نشر حكیم  8738 

 هیدجي

 -شادي گلي -فرح فیروزه

 سیمین فدایي

برنامه ي اموزشي مراقبتهاي پرستاري در  1

 اورژانس 

نشر حكیم  8738 ترجمه 

 هیدجي

راضیه  -مهرداد اذربرزین

منصوره احمدي فراز  -امیني

پروانه  -مینا جوزي –

 -سیمین فدایي -خراساني

اعظم فروغي  -فرح فیروزه

 –نازنین کریم اباده  -پور

نوبهار  -کریمي هطیب

 -زهرا رفیعیان -دوستار

مریم  -ه سلمانيفاطم

 -نیره ناصري -مقیمیان

 فریدخت یزداني 

تشخیص و درمان بیماریهاي زنان بر اساس مدل  3
 حل مسئله

صبیحه  -مهشید معیني مهر نشر کنكاش 8737 ترجمه 

 -اعظم فروغي پور -شكراني

مرضیه شایان  -مرجان گلي

فرح  -سیمین فدایي -منش

 راضیه امیني -فیروزه
 

 

 

 

 

 

 

 



 11 

 : (مورد تاييد مراجع علمي معتبر)ابتكار، نوآوري، اختراع، اثر بديع و ارزنده هنري اكتشاف، ( 5-5

ف
دي

ر
 

ابتكار، نوآوري و اختراع، اثربديع و  نوانــع

 ارزنده هنري
 تاريخ ثبت مرجع تاييد كننده محل ثبت

مرحله توليد رسيده آيا به 

 است

1 
     

2 
     

 

 

 :در مجالت تحريريه نشريات علمي ، داوري مقاالتسردبيري و عضويت در هيات ( 5-6

ف
دي

سردبيري و عضويت در هيات تحريريه نشريات علمي ، داوري )نوع همكاري  ر

 (مقاالت
 نمايه/رتبه عنوان نشريه

1    

 

 

 :همكاري در همايش هاي بين المللي و ملي ، داوري مقاالت در همايش ها( 5-7

ف
دي

 ر

 عنوان همايش (همايش ، داوري مقاالت دبير)نوع همكاري 

سطح 

بين )همايش

ملي/المللي

) 

همایش ملي بهداشت باروري و  مقاالت داوري 1

 ناباروري

 ملي

همایش پیشگیري درمان  عضو کمیته علمي 2

 بازتواني

 ملي

3    

 

 جوائز دريافت شده از جشنواره ها يا ساير مراجع معتبر( 5-8
ف

دي
 ر

 مرجع اعطاي جايزه
عنوان دستاورد منجر به 

 جايزه

 نوع جايزه
 رتبه سال دريافت جايزه

 بین المللی داخلی

کسب رتبه سوم براي ارائه  دانگاه ازاد اسالمي نجف اباد  8

مقاله  مالتیپل اسكلروزیس و 

 حاملگي 

 سوم 8717 داخلي 

کنگره ي بین المللي  2
IHPQS 

کسب رتبه ي سوم براي ارائه 

 Evaluation ofمقاله 

short term health 

promotion  program 

on the students life 

style behaviors 

 

 سوم 2111 بین المللي
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 ارائه شده توسط شما تخصصي هاي كارگاه(5-9

 تاريخ برگزاري شرح رديف

 8712 کارگاه مقاله نویسي 8

 8737 کارگاه دو روزه زایمان فیزیولوژیك  2

   

 

 

 كه در آن شركت نموده ايد (مربوط به رشته) هاي تخصصي كارگاه(5-11

 تاريخ برگزاري شرح رديف

دانشگاه آزاد  8733 ساعت 82-کارگاه روش تدریس وارزیابي 8

 آباداسالمي نجف

دانشگاه آزاد  8718 ساعت 87 -کارگاه مقاله نویسي به زبان انگلیسي 2

 خوراسگان

دانشگاه آزاد  8718 ساعت 1 -نامه به زبان انگلیسيتوصیه, نامهمعرفي, نامه علميکارگاه نحوه نگارش زندگي 7

 اسالمي خوراسگان

دانشگاه آزاد  8718 ساعت 1 -کارگاه چگونه از یك متن علمي اطالعات استخراج کنیم 1

 آباداسالمي نجف

دانشگاه آزاد  8718 ساعت 21 -مقدماتي SPSSکارگاه آمار و 3

 دآبااسالمي نجف

دانشگاه آزاد  8718 ساعت XP- 11کارگاه آموزش آشنایي با کامپیوتر ومقدمات ویندوز  7

 آباداسالمي نجف

دانشگاه آزاد  8718 ساعت 87 -کارگاه آموزش آشنایي با اینترنت 3

 آباداسالمي نجف

دانشگاه آزاد  8718 ساعت WORD- 21کارگاه آشنایي با نرم افزار  1

 آباداسالمي نجف

دانشگاه علوم  8717 ساعت 1 -کارگاه یافته هاي مامایي 3

 پزشكي اصفهان

دانشگاه آزاد  8717 ساعت 21 -کارگاه برنامه ریزي والگوهاي تدوین طرح درس 81

 آباداسالمي نجف

دانشگاه علوم  8718 ساعت 21 -کارگاه آموزشي مادر ونوزاد در معرض خطر 88

 پزشكي اصفهان

دانشگاه علوم  8711 ساعت 7 -هاي باروري وناباروري سمینار آموزشي تازه 82

 پزشكي اصفهان

دانشگاه علوم  8711 ساعت 81 -روش ها و فنون یادگیري فعال 87

پزشكي تبریز هشتمین 

همایش کشوري آموزش 

 پزشكي

دانشگاه آزاد  8713 ساعت 81 -آشنایي با کتابخانه دیجیتال دانشگاه آزاد اسالمي 81

 آباداسالمي واحد نجف 
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دانشگاه آزاد  8713 ساعت 83 -آشنایي باروش شناسي تحقیقات کیفي  83

 اسالمي واحد نجف آباد

 

دانشگاه آزاد 8717 ساعت 87 -کارگاه آموزشي وبالگ نویسي 87

 اسالمي نجف آباد

 ساعت 1 -کارگاه آموزشي آشنایي با قوانین وآیین نامه هاي پژوهشي  83

 

دانشگاه آزاد 8717

 نجف آباداسالمي 

دانشگاه آزاد  8713 ساعت 72 -آشنایي بااصول ترجمه 81

 اسالمي واحد نجف آباد

 

 8713شهریور ماه  ساعت 1 -آشنایي با آیین نامه آموزشي 83

 13بهمن ماه  ساعت 72 -کارگاه روش تحقیق مقدماتي 21

دانشگاه  – 71/3/11 -ساعت 3 -یادگیري در آموزش بالیني  -اصول اساسي یاد دهي 28

 علوم پزشكي اصفهان

مشهد   - 7/1/8731 ساعت 87 -اصول تعلیم وتربیت اسالمي 22

 -مقدس

دانشگاه آزاد  -21/7/17 ساعت 87 -کارگاه آموزش بهینه سازي روابط انساني در دانشگاه 27

 اسالمي واحد فالورجان

جف واحد ن – 78/1/11 ساعت 1 -کارگاه آموزشي نحوه ارائه سمینار خوب 21

 آباد

واحد نجف  -83/1/38 ساعت 1 -دوره آموزشي بازشناسي و تقویت فعالیتهاي فرهنگي 23

 اباد

 8732بهمن  3و 1 ساعت87 -دوره اموزشي کاربردروشهاي پدیدار شناسي در تحقیقات مامایي 27

 81/7/32 ساعت 87 -دوره اموزشي اشنایي با تفسیر سوره ملك 23

 38تابستان  ساعت 87 –دوره اموزشي اشنایي با تفسیر سوره واقعه  21

 37تیرماه  1و3 ساعت EndNote- 87اشنایي با نرم افزار و رفرنس نویسي  23

 37تیرماه  ساعت 72 -دوره اموزشي فلسفه اخالق 71

 37تیرماه  کارگاه آموزشي قبل از ازدواج 78

 37اردیبهشت  ISIشست علمي علم سنجي و ویژگیهاي مقاالت  

 
 

 (كارشناسي ارشد-دكتري)نامه هاي دانشجويان  عناوين پايان(5-11

 عنوان پايان نامه رديف
كارشناسي -دكتري)مقطع

 (ارشد
 تاريخ دفاع

    

 

 

 

 

 



 13 

 اجراييهاي  فعاليت-6
 

 مسئوليت هاي اجرايي( 6-1

 تاريخ شرح رديف

 8717تا  8737سالهاي  مدیر گروه بهداشت خانواده  8

 8711تا  8717سالهاي  مدیرگروه مامایي 2

 تا کنون  8737از سال  مسئول دفتر توسعه اموزش دانشكده پرستاري مامایي 7

 مدیر پژوهشي دانشكده پرستاري مامایي 1
تا  8731سال بهمن از 

 33بهمن سال 

 

 عضويت در شوراهاي استاني و ملي( 6-2

 تاريخ شرح رديف

   

   
 
 
 

 فرهنگي هاي فعاليت-7
 اجنماعي -تربيتي –برنامه ريزي و طراحي در امور فرهنگي ( 7-1

 شرح رديف

 8737تا  8732عضو شوراي فرهنگي دانشكده از سال  8

 

 دوره هاي فرهنگي گذرانده ( 7-2

تاريخ 

 اتمام

 رديف گذرانده نام دوره محل دوره

    

    

    

    

    
 
 




