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بیماریها
مامایی جامعه نگر (8نظری)

مامایی

کارشناسی

مامایی

کارشناسی

مامایی

کارشناسی

کارورزی بارداری و

دانشکده پرستاری و مامایی
شهید بهشتی

مامایی

کارشناسی
ارشد

کارورزی بیماریهای زنان و نازایی

دانشکده پرستاری و مامایی
شهید بهشتی

ارشد
بیماریهای زنان و ناباروری(نظری)

دانشکده پرستاری و مامایی
شهید بهشتی

ارشد
مامایی جامعه نگر()3

دانشکده پرستاری و مامایی
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مراکز بهداشتی درمانی

:فعالیت های پژوهشی
:مقاالت انگلیسی
- Fatemeh Dabiri1, Sepideh Hajian*, Abbas Ebadi, Sedigheh Abedini. Explaining the Needs
of Reproductive Health Literacy in Pre- Marriage Couples: A Qualitative Study. International
Journal of Pharmaceutical and Phytopharmacological Research. 2020 April. (In Press).
- Relationship between level of red blood cell indices and risk of gestational diabetes
mellitus: a case-control study. M Abbasi Fashami, S Hajian*, M Afrakhteh, M Khabaz
Khoob. Iranian Journal of Obstetrics, Gynecology and Infertility. 2019 Jun 22(4): 36-43.
- Rashidi Fakari F, Riazi H, Hajian S, Ozgoli G, Nasiri M, Janatiataei P, Sheikhan Z,
Khoramabadi MS. Effect of Educational Based on the Theory of Planned Behavior on Health
Promoting Behaviors in 12-14-Year-Old Girls. International Journal of Pediatrics. 2019 Jul
31.
-Nabizadeh, S., Hajian, S*., Sheikhan, Z., Rafiei, F. Prediction of academic achievement
based on learning strategies and outcome expectations among medical students. BMC
Medical Education. 2019 19 (1), 99.
-Rashidi, F., Hajian, S*, Darvish, S., Majd, H.A. Prevalence of urinary incontinence in Iranian
women: Systematic review and meta-analysis. Iranian Journal of Obstetrics, Gynecology and
Infertility. 2019 Feb 21(12): 94-102.
-Fathnezhad-Kazemi A, Hajian S*. Factors influencing the adoption of health promoting
behaviors in overweight pregnant women: a qualitative study. BMC pregnancy and
childbirth. 2019 Dec; 19(1):43.
-- Kazemi AF, Hajian S*, Sharifi N. The Psychometric Properties of the Persian Version of
the Pregnancy Physical Activity Questionnaire. INTERNATIONAL JOURNAL OF WOMENS
HEALTH AND REPRODUCTION SCIENCES. 2019 Jan 1;7(1):54-60.
-- Fathnezhad Kazemi A, Hajian S*, Ebrahimi-Mameghani M, KhabazKhob M. A review of
various aspects of health promotion behavior during pregnancy. Tehran University Medical
Journal TUMS Publications. 2019 Jan 15;76(10):647-53.
- Kazemi AF, Hajian S*. Experiences related to health promotion behaviors in overweight
pregnant women: a qualitative study. BMC Reproductive health. 2018 Dec;15(1):219.
- Kazemi AF, Hajian S*, Ebrahimi-Mameghani M, Khob MK. The perspectives of pregnant
women on health-promoting behaviors: an integrative systematic review. INTERNATIONAL
JOURNAL OF WOMENS HEALTH AND REPRODUCTION SCIENCES. 2018;6(2):97-105.
-- Hamdamian S, Nazarpour S*, Simbar M, Hajian S, Mojab F, Talebi A. Effects of
aromatherapy with Rosa damascena on nulliparous women’s pain and anxiety of labor during
first stage of labor. Journal of integrative medicine. 2018 Mar 1;16(2):120-5.
- Aghaie Z, Hajian S, Abdi F. The relationship between lipid profiles in pregnancy and
preterm delivery: a systematic review. Biomedical Research and Therapy. 2018 Aug
25;5(8):2590-609.
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- Hajian S*, Imani F, Riazi H, Salmani F. Prediction of Adequate Prenatal Care Utilization
Based on the Extended Parallel Process Model. International journal of community based
nursing and midwifery. 2017 Oct;5(4):342.
- Hajian S*, Mehrabi E, Simbar M, Houshyari M. Coping strategies and experiences in
women with a primary breast cancer diagnosis. Asian Pacific journal of cancer prevention:
APJCP. 2017;18(1):215.
- Shishehgar F, Tehrani FR, Mirmiran P, Hajian S, Baghestani AR. Comparison of the
association of excess weight on health related quality of life of women with polycystic ovary
syndrome: an age-and BMI-matched case control study. PloS one. 2016 Oct
13;11(10):e0162911.
- Hajian S*, Mehrabi E, Simbar M, Houshyari M, Zayeri F, Hajian P. Designing and
Psychometric Evaluation of Adjustment to Illness Measurement Inventory for Iranian Women
with Breast Cancer. Iranian journal of cancer prevention. 2016 Aug;9(4).
- Imani F, Hajian S*, Riazi H, Salmani F. Determinants of Intention to Use Prenatal Care
Services among Rural Women in Iran. Advances in Bioresearch. 2017 Jan 1;8(1).
- Mehrabi E, Hajian S* Simbar M, Hoshyari M, Zayeri F. The lived experience of Iranian
women confronting breast cancer diagnosis. Journal of Caring Science. 2016; 5 (1): 43-55.
-Farnaz Shishehgar, Fahimeh Ramezani Tehrani, Parvin Mirmiran, Sepideh Hajian, Ahmad
Reza Baghestani, & Nazanin Moslehi. Factors Influencing Physical Activity in Women with
Polycystic Ovary Syndrome in Comparison to Eumenorrheic Non- Hirsute Women. Global
Journal of Health Science. Vol. 8, No. 10; 2016.
- Esmat Mehrabi, Sepideh Hajian*, Masoomeh Simbar, Mohammad Houshyari, Farid Zayeri.
Coping response following a diagnosis of breast cancer: A systematic review. Electronic
Physician. December 2015, Volume: seven, Issue: 8, Pages: 1575-1583.
-M. Khoramabadi, M. Dolatian, S. Hajian, M. Zamanian, R. Taheripanah, Z. Sheikhan, Z.
Mahmoodi6 & A. Seyedi-Moghadam. Effects of Education Based on Health Belief Model on
Dietary Behaviors of Iranian Pregnant Women. Glob J Health Sci. 2016; 8(2): 230-9.
- Esmat Mehrabi, Sepideh Hajian*, Masoomeh Simbar, Mohammad Houshyari, Farid Zayeri.
Post-traumatic growth: a qualitative analysis of experiences regarding positive psychological
changes among Iranian women with breast cancer. Electronic Physician. 2015; 7(5): 12391246.
- Leila Allahqoli, Zhila Abeed Saeedi, Ali Azin, Sepideh Hajian*, Hamid Alavi Majd, Nader
Molavi, Hoda Ahmari Tehran. Social damaged women: A Qualitative study in Tehran, Iran.
Discovery, 2015; 27(99): 63-72.
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- S Hajian, M Shariati, KM Najmabadi, M Yunesian, MI Ajami . Use of the Extended Parallel
Process Model (EPPM) to Predict Iranian Women’s Intention for Vaginal Delivery. Journal
of Transcultural Nursing. 2015; 26(3): 234– 243.
- Leila Allahqoli, Sepideh Hajian*, Zhila Abeed Saeedi ,Ali Azin4, Hamid Alavi Majd and
Nader Molavi MD Barriers to Condom use Among “Socially Damaged Women”: A
Qualitative Study in Iran. BIOSCIENCES BIOTECHNOLOGY RESEARCH ASIA. 2014;
11(3), 1421-1429.
- Hajian S, Vakilian K, Mirzaii Najm-abadi K, Hajian P, Jalalian M. Violence against women
by their intimate partners in Shahroud in northeastern region of Iran. Glob J Health Sci. 2014;
27;6(3):117-30.
-Leila Allahqoli, Zhila Abeed Saeedi, , Ali Azin, Sepideh Hajian*, Hamid Alavi Majd, Nader
Molavi. Socially damaged women’s perception of sexually transmitted infections: A
Qualitative study. Life Science Journal .2014; 11(4s).
- Hajian S, Shariati M, Najmabadi KM, Yunesian M, Ajami ME. Psychological Predictors of
Iranian pregnant women’s intention to vaginal delivery through Extended Parallel Process
Model: a mixed method approach. Oman Med J. 2013; 28(6):395-403.
- Vakilian K, Hajian S, Sadeghian A. Frequency of congenital structural anomalies in
newborns of Shahrood. Zahedan J Res Med Sci (ZJRMS). 2013; 15 (9), 95-95.
-Sepideh Hajian, Mohammad Shariati, Khadijeh Mirzaii Najmabadi, Masud Yunesian,
Mohammad Ismail Ajami. The effect of the Extended Parallel Process Model of childbirth
education for decreasing the rate of Caesarean section among Iranian women. Life Science
Journal 2012; 9(3):445-452.
- Hajian S, Vakilian K, Najabadi KM, Hosseini J, Mirzaei HR Effects of education based on
the Health Belief Model on screening behavior in high risk women for breast cancer, Tehran,
Iran. Asian Pacific J Cancer Prev. 2011; 12: 49-54.
- Esmat Mehrabi, Sepideh Hajian* , Masoomeh Simbar, Mohammad Houshyari. Religion,
spirituality and coping with breast cancer: a phenomenological study. Journal of research in
religion and health. 2016; 2(2): 12-23.
- Hajian S, Sheikhan Z., Simbar M., Zhiroddin AR., Torkzahrani S., Alamalhoda H., Jannati
Ataii P. and Mirzaii S. Comparison of sexual function in oral contraception pills and Condom
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in women referring to health centers of Tehran Shahid Beheshti University of Medical
Sciences. Iranian Journal of Obstetrics, Gynecology and Infertility.2015; 18(167): 8-15.
- Shishehgar F, Tehrani FR, Mirmiran P, Hajian S, Baghestani AR, Moslehi N. Comparison
of Dietary Intake between Polycystic Ovary Syndrome Women and Controls. Global journal
of health science. 2016 Feb 2; 8(9):302.
- Hajian S, Shariati M, Mirzaii Najmabadi K, Yunesian M, Ajami MI. The effect of
educational interventions on knowledge, persived efficacy, behavioral intention and mode of
childbirth in pregnant women. Journal of Urmia Nursing and Midwifery Faculty. 2015 Sep
15; 13(6):458-72 (article in Persian).
- Hajian S, Vakilian K, Shariati M, AJAMI ME. Attitude of pregnant women, midwives,
obstetricians and anesthetists about delivery method: A qualitative study. Payesh. 2011;
10:39–48 (article in Persian).
- Shishehgar F, Tehrani FR, Mirmiran P, Hajian S, Baghestani AR, Moslehi N. Comparison
of Restricted energy, reached protein with standard diet on treatment in women with
polycystic ovary syndrome. Medical Sciences Journal of Azad University. 2015 25(2):104-95
(article in Persian).
- Mirzaii Najmabadi, K., Vakilian k., Hajian S. Investigation of psychological violence
against employed and housekeeper women by their intimate partners and its relation with
demographic characteristics in Shahroud, Iran. Scientific Journal of Forensic Medicine. 2010;
16(4):241-246.
- The role of prognostic factors on breast cancer recurrence in patients at radiation oncology
ward in imam hossain hospital. R Mirzaei, S Hajian, B Mofid. Iranian Quarterly Journal of
Breast Cancer.2008; 2 (12): 18-23(article in Persian).
- Knowledge and attitude of nonmedical students regarding reproductive health. M Dolatian,
S Hajian, M Simbar, H Alavi-Majd. Journal of Shahid Beheshti School of Nursing &
Midwifery 17 (56): 3-11(article in Persian).
:مقاالت فارسی
 فاطمه،  ملیحه نصیری،  منیر السادات خرم آبادی،  پدیده جنتی عطایی،  علیرضا ظهیرالدین،  زهره شیخان،  سپیده حاجیان بررسی عملکرد جنسی زنان استفاده کننده از آمپولهای سیکلوفم در زنان مراجعه کننده به مراکز بهداشتی. طاهره خلیقی، جاللی
.28-28 ، دانشگاه علوم پزشکی کردستان/  مجله علوم پزشکی زانکو.8338  ایران در سال،دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی تهران
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عصمت مهرابی ،سپیده حاجیان (نویسنده مسئول)  ،معصومه سیمبر ،محمد هوشیاری .دین ،معنویت و سرطان پستان :یک مطالعهپدیدارشناسی .مجله پژوهش در دین و سالمت8332 .؛ .88-83 :)8(8
 -نگار حریری  ،شهناز ترک زهرانی  ،دكتر سپیده حاجیان  ،سوده شهسواری  .مقایسه تأثیر تحریک نوک پستان و انفوزیون

سنتوسینون بر القای زایمان و پیامدهای آن در زنان نخست زا .نشریه علمی -پژوهشی دانشکده پرستاری و مامایی  ،دانشگاه علوم
پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شهید بهشتی  ،دوره  ، 82شماره  ، 38صفحات  13تا 33
 دكتر سپیده حاجیان  ،زهره شیخان  ،دکتر معصومه سیمبر  ،دکتر علیرضا ظهیرالدین ،شهناز ترک زهرانی ،هانیه علم الهدی،پدیده جنتی عطایی ،سحر میرزایی .مقایسه عملکرد جنسی قرص های پیشگیری از بارداری با کاندوم در زنان مراجعه کننده به مراکز
بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی شهر تهران .مجله زنان و مامایی ایران 8331؛ .1-82 :)822(81
 فرناز شیشه گر ،فهیمه رمضانی تهرانی ،پروین میرمیران ،سپیده حاجیان ،احمد رضا باغستانی .مقایسه رژیم محدود از انرژیپرپروتئین با رژیم استاندارد در درمان زنان مبتال به سندرم تخمدان پلی کیستیک .مجله علوم پزشکی دانشگاه آزاد اسالمی8331 .؛
.32-821 :)8( 82
 سپیده حاجیان .محمد شریعتی ،خدیجه میرزایی  ،مسعود یونسیان  ،محمد اسماعیل عجمی .بررسی تاثیر مداخالت آموزشی دورانبارداری بر درک کارامدی ،قصد رفتاری و روش زایمان زنان باردار .مجله دانشکده پرستاری و مامایی و مامایی ارومیه 8331.؛ :)2(83
.128-121
 خدیجه میرزایی نجم آبادی ،کتایون وکیلیان ،سپیده حاجیان .بررسی میزان خشونت خانگی از نوع روانی در زنان شاغل و خانه داردر شهر شاهرود و ارتباط خشونت روانی با برخی از مشخصات دموگرافیک در سال  .8311مجله علمی پژوهشی پزشکی قانونی .زمستان
8313؛.818-812 :)1(82
 حاجیان ،سپیده .وکیلیان ،کتایون .شریعتی ،محمد .عجمی ،محمد اسماعیل.دیدگاه های مادران باردار ،ماماها ،متخصصین زنان ومتخصصین بیهوشی نسبت به روش زایمان :یک مطالعه کیفی .فصلنامه علمی پژوهشی پایش ،زمستان .33-11 :)8(82 ;8313
 سپیده حاجیان ،خدیجه میرزایی نجم آبادی ،افسانه کرامت ،حمیدرضا میرزایی " .بررسی سیستماتیک تاثیر تکنیک هایآرامسازی عضالنی و تجسم هدایت شده بر کاهش درد و دیسترس ناشی از بیماری یا عوارض درمان در زنان مبتال به سرطان پستان
طی سالهای  ."8331-8222فصلنامه علمی – پژوهشی بیماریهای پستان ،زمستان .11-38:)3(8 ;8312
 حمیدرضا میرزایی ،سپیده حاجیان ،به رام مفید .نقش عوامل پروگنوستیک در عود سرطان پستان در بیماران مراجعه کننده بهبخش رادیوتراپی انکولوژی بیمارستان امام حسین (ع)" .فصلنامه علمی– پژوهشی بیماریهای پستان ،پاییز 8312؛.81-83 :)8( 8
 ماهرخ دولتیان ،سپیده حاجیان ،دکتر معصومه سیمبر ،دکتر حمید علوی مجد .آگاهی و نگرش دانشجویان دختر رشته های غیرپزشکی در مورد بهداشت باروری" .فصلنامه دانشکده پرستاری و مامایی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی .بهار 8312؛. 3-3 :)22(82
 -ماهرخ دولتیان ،سپیده حاجیان ،دکتر معصومه سیمبر ،دکتر حمید علوی مجد " بررسی آگاهی و نگرش دانشجویان رشته های

غیر پزشکی در مورد تنظیم خانواده در دانشگاه های منتخب دولتی تهران ".8318نشریه دانشکده پرستاری و مامایی دانشگاه علوم
پزشکی شهید بهشتی .بهار 8311؛ .33-18 :)11(82
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راهنمایی و مشاوره پایان نامه ها:
 تبیین نیازهای مراقبتی زنان پس از زایمان :ط راحی و ارزشیابی برنامه جامع مراقبت پس از زایمان در زنان باردار شهر بجنورد سال .8332استاد راهنمای پایان نامه  PhDبهداشت باروری .
 طراحی مدل کمک جویی برای درمان در زنان مبتال به بی اختیاری ادرار .استاد راهنمای پایان نامه PhDبهداشت باروری. مطالعه تلفیقی برتجربه استرس ضربه ثانوی و عوامل مرتبط با آن در ماماهای استان اذربایجان غربی .استاد راهنمای پایان نامهPhDبهداشت باروری.
ارزیابی کیفیت مراقبت تجربه شده از زایمان فیزیولوژیک توسط زنان :یک مطالعه ترکیبی توضیحی  .استاد راهنمای پایان نامهPhDبهداشت باروری.
 تبیین مفهوم رفتارهای ارتقا دهنده سالمت و بررسی اثربخشی مداخالت ارتقادهنده سالمت بر پیامدهای بارداری و زایمان در زنان بااضافه وزن در شهر تبریز .استاد راهنمای پایان نامه  PhDبهداشت باروری .
 طراحی و بررسی مشخصات روانسنجی ابزار سنجش میزان سازگاری با سرطان پستان :یک مطالعه ترکیبی اکتشافی متوالی.استاد راهنمای پایان نامه  PhDبهداشت باروری .
 طراحی ،اجرا و ارزشیابی برنامه مشارکت مردان در مراقبتهای مامایی .استاد راهنمای پایان نامه  PhDبهداشت باروری .تدوین و کاربست برنامه ارتقاء سواد سالمت باروری در زوجین در شرف ازدواج شهر بندرعباس .استاد راهنمای پایان نامه PhDبهداشت باروری .
 طراحی و بررسی مشخصات روانسنجی ابزار سنجش کیفیت زندگی زنان نابارور .استاد مشاور پایان نامه  PhDبهداشت باروری .طراحی ابزار و برنامه آموزشی مراقبت مامایی کرامت محور در لیبر و زایمان :یک مطالعه ترکیبی متوالی اکتشافی .استاد مشاور پایاننامه  PhDبهداشت باروری .
طراحی و ارزشیابی پروتوکول مراقبت مبتنی بر شواهد در زایمان طبیعی :یک مطالعه اقدام پژوهی مشارکتی .استاد مشاور پایان نامه PhDبهداشت باروری .
 طراحی و روانسنجی ابزار سواد سالمت باروری .استاد مشاور پایان نامه  PhDبهداشت باروری . مقایسه شیوه زندگی زنان مبتال به سندرم تخمدان پلی کیستیک با زنان غیر مبتال و طراحی و بررسی اثر بخشی مداخالت مبتنی براصالح شیوه زندگی در مبتالیان به سندرم تخمدان پلی کیستیک .استاد مشاور پایان نامه  PhDبهداشت باروری .
 مطالعه عفونتهای منتقله از راه جنسی در زنان آسیب دیده اجتماعی شهر تهران سال  .8338استاد مشاور پایان نامه  PhDبهداشتباروری.
 تبیین موانع انجام مراقبت های قبل از بارداری در زنان استان هرمزگان و ارائه راهکارهای موثر (یک مطالعه تلفیقی اکتشافی) .استادمشاور پایان نامه  PhDبهداشت باروری.
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 تاثیر پماد گل خار مریم ( )Silybum marianumبر ترمیم زخم و شدت درد اپی زیاتومی در زنان نخست زای مراجعه کننده بهبیمارستان شهید نورانی تالش در سال  . 8332استاد راهنمای پایان نامه کارشناسی ارشد مامایی.
 بررسی ارتباط بین پروفایل چربی در پالسمای بند ناف نوزاد بازایمان زودرس خودبخودی در زنان مراجعه کننده به بیمارستان آیتاهلل طالقانی شهر تهران .8332 ،استاد راهنمای پایان نامه کارشناسی ارشد مامایی.
 بررسی ارتباط برخی شاخص های خونی با ابتال به دیابت بارداری در زنان باردار مراجعه کننده به درمانگاه مامایی بیمارستان شهدایتجریش در سال  .8332استاد راهنمای پایان نامه کارشناسی ارشد مامایی.
 -بررسی مقایسه ای سبک زندگی ارتقاء دهنده سالمت و سواد سالمتی در زنان و مردان میانسال تحت پوشش مراکز بهداشتی ودرمانی منتخب وابسته به دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی شهر تهران سال  .8332استاد راهنمای پایان نامه کارشناسی ارشد
مامایی.
 -پیش بینی موفقیت تحصیلی بر اساس راهبردهای یادگیری و انتظارات پیامد در دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی سال .8331استاد راهنمای پایان نامه کارشناسی ارشد مامایی.
 بررسی همبستگی پیش بینی کننده های دریافت مراقبتهای بارداری با قصد رفتاری بر پایه الگوی فرایند توسعه یافته موازی در زنانباردار تحت پوشش خانه های بهداشت شهرستان قشم  .8333استاد راهنمای پایان نامه کارشناسی ارشد مامایی.
 مقایسه تاب آ وری و راهبردهای مقابله با تنش در زنان قربانی همسرآزاری با سابقه اقدام به خودکشی و بدون آن در شهر ایالمسال .8333استاد راهنمای پایان نامه کارشناسی ارشد مامایی.
 بررسی تاثیر آموزش بر مبنای الگوی فرایند توسعه یافته موازی بر رفتارهای غربالگری سرطان پستان .استاد راهنمای دوم پایان نامهکارشناسی ارشد مامایی.
 بررسی خودپنداره جنسی و عوامل مرتبط با آن در زنان مبتال به سرطان پستان مراجعه کننده به مراکز بهداشتی و درمانی وابسته بهدانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی در سال  .8332استاد مشاور پایان نامه کارشناسی ارشد مامایی.
 بررسی تاثیر اجرای برنامه خود مراقبتی بر اساس الگوی  Teach backبرکیفیت زندگی پس از زایمان در زنان مراجعه کننده بهمراکز بهداشتی درمانی شهرستان دره شهر سال  .8333استاد مشاور پایان نامه کارشناسی ارشد مامایی.
 بررسی ارتباط بین شرکت در کالس های آمادگی زایمان و دلبستگی مادر به جنین در زنان باردار مراجعه کننده به مراکز بهداشتی ودرمانی و بیمارستان های شهر تهران در سال  .8331استاد مشاور پایان نامه کارشناسی ارشد مامایی.
 بررسی تأثیر آموزش مبتنی بر مدل اعتقاد بهداشتی بر بهبود سالمت عمومی و کیفیت زندگی زنان میانسال شهرستان مراغه سال .8332استاد مشاور پایان نامه کارشناسی ارشد مامایی.
 بررسی همبستگی رفتارهای دلبستگی مادر و جنین با سالمت معنوی مادر در طی بارداری در زنان مراجعه کننده به مراکز بهداشتیو درمانی وابسته به دانشگاه علوم پزشکی قزوین در سال  .8333استاد مشاور پایان نامه کارشناسی ارشد مامایی.
بررسی تاثیر رایحه گل سرخ بر شدت ترس و اضطراب مرحله اول زایمان در زنان نخست زا سال  . 8338استاد مشاور پایان نامهکارشناسی ارشد مامایی.
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 مقایسه تأثیر تحریک نوک پستان و انفوزیون سنتوسینون بر القای زایمان و پیامدهای آن در زنان نخست زای بستری دربیمارستانحضرت زینب (س) بابلسردر سال  .8338استاد مشاور پایان نامه کارشناسی ارشد مامایی.

داوری و نظارت پایان نامه ها:
 تبیین فرایند تطابق با خشونت خانگی در زنان خشونت دیده دیده .استاد داور داخلی پایان نامه  PhDبهداشت باروری. طراحی و آزمون الگوی تصمیم گیری فرزند آوری .استاد داور داخلی پایان نامه  PhDبهداشت باروری. تجارب جسمانی و روانشناختی زنان یائسه :طراحی ،روانسنجی و به کارگیری ابزار .استاد داور داخلی پایان نامه  PhDبهداشتباروری.
 بررسی عملکرد جنسی در زنان یائسه به منظور طراحی ،اجرا و ارزیابی مداخالت بر عملکرد جنسی آنان" سال  .8338استادداور داخلی پایان نامه  PhDبهداشت باروری.
 ب ررسی شیوع اختالالت عملکرد تیروئیدی در دوران حاملگی و تعیین اثربخشی مداخله با لووتیروکسین بر پیامد بارداری در زنانحامله با عملکرد طبیعی تیروئید و سطوح باالی آنتی بادی تیروئید پراکسیداز .استاد داور داخلی پایان نامه  PhDبهداشت باروری.
 فرایند برقراری ارتباط با جنس مخالف در نوجوانان :طراحی و آزمون مدل .استاد ناظر پایان نامه  PhDبهداشت باروری. بررسی نیازهای سالمت پسران نوجوان ،طراحی ،روانسنجی و ارزیابی ابزار :یک مطالعه ترکیبی-اکتشافی .استاد داور داخلی پایاننامه  PhDبهداشت باروری.
 طراحی و روانسنجی ابزار سنجش سازگاری جنسی در زوجها و ارزیابی مداخله .استاد داور داخلی پایان نامه  PhDبهداشتباروری.
 بررسی رابطه مصرف چربی های ترانس با پی امدهای نامطلوب بارداری و ارائه مدل تغذیه ای و تاثیر آن در بروز این پیامدها.استاد داور داخلی پایان نامه  PhDبهداشت باروری.
 طراحی و ارزیابی یک مدل مراقبت مامایی در دوران بارداری ،حین و بعد از زایمان :یک مطالعه اقدام پژوهشی .استاد داورداخلی پایان نامه  PhDبهداشت باروری.
 رفتارهای جنسی زنان نابارور :تبیین ،طراحی و اعتبارستجی ابزار اندازه گیری ،طراحی و ارزیابی برنامه آموزشی رفتار جنسیسالم در زنان نابارور .استاد داور داخلی پایان نامه  PhDبهداشت باروری.
 طراحی و آزمون الگویی برای بهینه سازی خدمات جوانان  82-81سال .استاد داور داخلی و ناظر پایان نامه  PhDبهداشتباروری.
 طراحی و روانسنجی ابزار سالمت جنسی زنان میانسال .استاد داور داخلی پایان نامه  PhDبهداشت باروری. کیفیت زندگی در زنان باردار :طراحی و روان سنجی ابزار اختصاصی سنجش کیفیت زندگی دوران بارداری .استاد داور داخلیپایان نامه  PhDبهداشت باروری.
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 تبیین تجربه مادران از رویداد فقدان جنینی نوزادی :طراحی و روانسنجی ابزار ارزیابی سوگ جنینی-نوزادی در زنان ایرانی.استاد داور داخلی پایان نامه  PhDبهداشت باروری.
 بررسی تاثیر آموزش پدران برای تشویق مادرا ن به شیردهی بر آگاهی ،نگرش و عملکرد آنان و مادران و تداوم شیردهی تا چهارماهگی .استاد ناظر پایان نامه کارشناسی ارشد مامایی.
 بررسی میزان آگاهی و عملکرد ماماها از مراقبت کرامت محور حین لیبر و زایمان در بیمارستان های آموزشی شهر اهواز سال .8331استاد داور داخلی پایان نامه کارشناسی ارشد مامایی.
 تاثیر آموزش مبتنی بر مدل اعتقاد بهداشتی بر عملکرد زنان در زمینه خود آزمایی پستان .استاد داور داخلی پایان نامهکارشناسی ارشد مامایی.
 تاثیر کرم گل راعی بر بهبود اپی زیاتومی و شکایت های شایع پس از زایمان در زنان نخست زا .استاد داور داخلی پایان نامهکارشناسی ارشد مامایی.
 بررسی تاثیر استنشاق رایحه نعناع فلفلی بر شدت تهوع و استفراغ بارداری در زنان مراجعه کننده به مراکز بهداشتی درمانیمنتخب دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی در سال  .33-31استاد ناظر پایان نامه کارشناسی ارشد مامایی.
 بررسی عوامل مرتبط با خطاهای مامایی از دیدگاه ماماهای شاغل در بیمارستان های آموزشی و مراکز بهداشتی درمانی شهرتهران سال  .8333استاد ناظر پایان نامه کارشناسی ارشد مامایی.
 بررسی تاثیر آموزش به ماماهای شاغل در رابطه با فرایند خزیدن نوزاد به سمت سینه مادر بر عملکرد آنان در بیمارستان هایمنتخب دانشگاه علوم پزشکی تبریز سال  .38-33استاد ناظر پایان نامه کارشناسی ارشد مامایی.
 مقایسه زفتار باروری در زنان شاغل و غیرشاغل مراجعه کننده به مراکز بهداشتی درمانی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی ومراکز آموزش و پرورش منخب شهر تهران .استاد داور داخلی پایان نامه کارشناسی ارشد مامایی.
 بررسی تاثیر رایحه بهار نارنج بر شدت درد و اضطراب مرحله اول زایمان در زنان نخست زای مراحعه کننده به بیمارستانولیعصر تویسرکان سال  .38استاد داور داخلی پایان نامه کارشناسی ارشد مامایی.
 همبستگی ادارک بیماری و تاخیر در کمک جویی بیماران مبتال به سرطان پستان با استفاده از الگوی خودگردانی لونتال در دررشت .استاد داور داخلی پایان نامه کارشناسی ارشد مامایی.
 بررسی تاثیر دود اسپند بر آمادگی سرویکس ،شروع و سرانجام زایمان .استاد داور داخلی پایان نامه کارشناسی ارشد مامایی. بررسی تاثیر کپسول عصاره هیدروالکلی گیاه کیسه کشیش بر منوراژی در مراجعین به درمانگاه های زنان .استاد داور داخلیپایان نامه کارشناسی ارشد مامایی.
 مقایسه وضعیت روانی دانشجویان قربانی سوء استفاده عاطفی و بدون آن در ارتباط با جنس مخالف در دانشگاه های علومپزشکی شهر تهران .استاد ناظر پایان نامه کارشناسی ارشد مامایی.
 بررسی شیوع پوکی استخوان و عوامل مرتبط با آن در گروه های سنی مختلف زنان مراجعه کننده به مراکز دانسیتومتریبیمارستان امام خمینی ارومیه .استاد ناظر پایان نامه کارشناسی ارشد مامایی.
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 بررسی مقایسه ای دیدگاه پرستاران و مدرسین رشته پرستاری دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی درباره روش منتورشیپ درآموزش بالینی دانشجویان پرستاری .استاد داور خارجی پایان نامه کارشناسی ارشد پرستاری.
 -تاثیر ضماد سقز بر بهبود شقاق نوک سینه بر زنان شیرده .استاد داور داخلی پایان نامه کارشناسی ارشد مامایی.

سوابق عضویت:
 مدیر گروه مامایی و بهداشت باروری. 8332 . مدیر دفتر مطالعات و توسعه آموزش دانشکده پرستاری و مامایی( ،)EDOدانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی( 33تاکنون). عضو کمیته فنی ارزشیابی ،مرکز مطالعات دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی( 8331تاکنون) دبیر کمیته پاسخگویی و جشنواره پاسخگویی اجتماعی دانشگاه.8332 . عضو کمیته ارزشیابی و استانداردهای زیرساختهای آموزش تحصیالت تکمیلی دانشگاه.8332 .عضو کمیته علمی دهمین و یازدهمین جشنواره آموزشی شهید مطهری دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی( 31و .)32عضویت در شورای آموزشی دانشکده پرستاری و مامایی ،دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی( 33تاکنون). عضویت در شورای پژوهشی دانشکده پرستاری و مامایی ،دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی( .)38-31عضویت در کمیته پژوهشی گروه مامایی و بهداشت باروری ،دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی( 38تاکنون). عضویت در کمیته علمی در  88دوره کنگره بین المللی سرطان پستان ،دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی ،از سالهای  8312تا. 8332
 عضو دفتر مطالعات و توسعه آموزش از گروه مامایی از سال  8332تاکنون عضویت در شورای بازنگری رساله های تحصیالت تکمیلی دانشکده پرستاری و مامایی 32-

عضویت در کمیته تحقیقات دانشجویی در دانشگاه علوم پزشکی شاهرود از سالهای  8311تا .8332

-

عضو کمیته علمی سمینار کشوری ابعاد رفتاری و اجتماعی سالمت ،دانشگاه علوم پزشکی شاهرود ،آذرماه .8312

-

داور مجله پزشکی عمان(.)Oman Medical Journal

-

داور مجالت علمی پژوهشی ،Advances in Nursing & Midwifery :حیات ،پایش ،غدد درون ریز و متابولیسم.
تقدیرنامه ها:
 دریافت تقدیرنامه برای فعالیت آموزشی برتر با عنوان" روشهای هدفمند ارزشیابی در دانشجویان مامایی" از سوی معاون محترمآموزشی دانشگاه در جشنواره آموزشی شهید مطهری سال .8332
 دریافت جایزه و تقدیر نامه برای فرایند قابل تقدیر کشوری در جشنواره شهید مطهری و فرایند رتبه اول دانشگاهی در جشنوارهآموزشی سال  32دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی از مقام محترم وقت وزارت بهداشت.
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دریافت جایزه و تقدیرنامه به عنوان عضو هیئت علمی برتر بر اساس استانداردهای فعالیت های آموزشی در دهمین جشنوارهآموزشی شهید مطهری دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی از ریاست محترم دانشگاه.
 دریافت جایزه و ت قدیرنامه از سوی معاونت آموزشی و پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی شاهرود به عنوان دانشجوی رتبه اول درسال  8312و 8311از معاون محترم آموزشی دانشگاه.

طرح های تحقیقاتی:
عنوان طرح

نوع فعالیت

طرح تحقیقاتی با عنوان :بررسی ویژگ ی ه ای روانس نجی

مجری اول

موسسه
محل پژوهش
دانشکده پرستاری و مامایی

پرسشنامه فعالیت فیزیکی در بارداری
همبستگی پیش بینی کننده های دریافت مراقبتهای

مجری اول

دانشکده پرستاری و مامایی

بارداری با قصد رفتاری بر پایه الگوی فرایند توسعه یافته
موازی در زنان باردار تحت پوشش خانه های بهداشت
شهرستان قشم
تبیین تجربه زیسته سازگاری با بیماری در زنان ایرانی

مجری اول

دانشکده پرستاری و مامایی

مبتال به سرطان پستان
ارتباط میزان تاب آوری و سبک راهبردهای مقابله ای با

مجری اول

دانشکده پرستاری و مامایی

اقدام به خودکشی در زنان قربانی همسرآزاری در شهر
ایالم سال 8331
طراحی و روانسنجی ابزار اختصاصی سنجش سازگاری با

مجری اول

دانشکده پرستاری و مامایی

بیماری در زنان ایرانی مبتال به سرطان پستان
موانع استفاده از مراقبت های پیش از بارداری (طراحی و
روانسنجی ابزار )

همکار طرح

دانشکده پرستاری و مامایی

پژوهشی

تعیین موانع استفاده از مراقبت های پیش از بارداری در

همکار طرح

زنان مراجعه کننده به مراکز بهداشتی درمانی استان

پژوهشی

دانشکده پرستاری و
مامایی

هرمزگان8331-
ارائه راهکارهای موثر در راستای کاهش موانع استفاده از

همکار طرح

مراقبت های پیش از بارداری با رویکرد گروه اسمی

پژوهشی

بررسی همبستگی رضایت با کیفیت زندگی زناشویی و

همکار طرح
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دانشکده پرستاری و مامایی

دانشکده پرستاری و مامایی

شاخص بی ثباتی ازدواج در زنان مراجعه کننده به مراکز

پژوهشی

دانشگاه شهید بهشتی

بهداشتی وابسته به دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
شهر تهران سال .8333
مطالعه عفونتهای منتقله از راه جنسی در زنان

مجری طرح

آسیبدیده اجتماعی شهر تهران سال8338 -33
بررسی عوامل اجتماعی موثر بر سالمت جنسی زنان
مراجعه کننده به مراکز بهداشتی درمانی وابسته به دانشگاه

دانشکده پرستاری و مامایی
دانشگاه شهید بهشتی

همکار طرح
پژوهشی

دانشکده پرستاری و مامایی
دانشگاه شهید بهشتی

علوم پزشکی شهید بهشتی شهر تهران سال 8338
بررسی تاثیرآموزش بر اساس تئوری رفتار برنامه ریزی
شده بر رفتارهای ارتقا دهنده سالمت دانش آموزان

همکار طرح
پژوهشی

دانشکده پرستاری و مامایی
دانشگاه شهید بهشتی

دختر81-88ساله درمدارش منتخب شهر تهران
درسال8332
مقایسه شیوه زندگی زنان مبتال به سندرم پلی کیستیک
تخمدان با زنان غیر مبتال
بررسی تاثیر اجرای برنامه خود مراقبتی بر اساس
الگوی  Teach backبرکیفیت زندگی پس از زایمان در

همکار طرح
پژوهشی
همکار طرح
پژوهشی

دانشکده پرستاری و مامایی
دانشگاه شهید بهشتی
دانشکده پرستاری و مامایی
دانشگاه شهید بهشتی

زنان مراجعه کننده به مراکز بهداشتی درمانی شهرستان
دره شهر سال 8333
تاثیر رایحه گل سرخ بر شدت درد و اضطراب مرحله اول
زایمان در زنان نخست زا
مقایسه تأثیر تحریک نوک پستان وانفوزیون سنتوسینون
برالقای زایمان و پیامدهای آن در در زنان نخست زای

همکار طرح
پژوهشی
همکار طرح
پژوهشی

دانشکده پرستاری و مامایی
دانشگاه شهید بهشتی
دانشکده پرستاری و مامایی
دانشگاه شهید بهشتی

بستری دربیمارستان حضرت زینب(س) بابلسر در سال
8338
طراحی مدل جامع کاهش زایمان سزارین ،اجرا و ارزشیابی

مجری اول

دانشگاه علوم پزشکی شاهرود

آن در شهر شاهرود در سال 8313
بررسی نظرات و دیدگاه های دانشجویان علوم پزشکی

مجری اول

دانشگاه علوم پزشکی شاهرود

دانشگاه شاهرود درباره ازدواج خویشاوندی
تاثیر آموزش بر اساس مدل اعتقاد بهداشتی بر رفتار های

مجری اول

غربالگری پستان در زنان در معرض خطر سرطان پستان

مرکز تحقیقات بهداشت
باروری و ناباروری ،علوم
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پزشکی شهید بهشتی
بررسی میزان شیوع انواع ناهنجاریهای مادرزادی نوزادی

مجری اول

دانشگاه علوم پزشکی شاهرود

در شهر شاهرود از سالهای  8322تا .8312
بررسی میزان شیوع انواع خشونت خانگی در زنان شهر

مجری اول

دانشگاه علوم پزشکی شاهرود

شاهرود
بررسی دیدگاه مادران باردار ،ماماها و متخصصین زنان و

مجری اول

دانشگاه علوم پزشکی شاهرود

زایمان نسبت به روش زایمان در شهر شاهرود

مقاالت ارائه شده در كنگره ها:
 ارائه مقاله در كنفرانس بین المللی سرطان پستان ( ،March 81-88 )EBCC )2012وین ،اتریش با عنوان:.Health education based on Health Belief Model for high risk women for breast cancer
 ارائه مقاله در كنگره بین المللی انستیتوی انکولوژی اروپا ( ، 2010 ،June 81 -82 ) IEOمیالن ،ایتالیا با عنوان:Five year survival of women with breast cancer in two teaching hospitals in Tehran, Iran
 " مرور نظام مند بر تاثیر مداخالت درمانی در کاهش تهوع و استفراغ شدید بارداری" .دوازدهمین كنگره بین المللی زنان ومامایی ایران  .مرکز همایش های رازی ،دانشگاه علوم پزشکی ایران ،تهران 82-83 .مهرماه .8331
 پنجمین کنگره سالیانه بین المللی پزشکی قانونی ایران .عنوان سخنرانی :شیوع خشونت خانگی در میان زنان ساکن منطقهشمال شرق ایران .بیمارستان امام خمینی تهران .آبان .8332
اولین همایش بارداری ایمن اسفند  .8332دانشگاه آزاد اسالمی گرگان .عنوان مقاله:
The effect of an educational program to decrease of mother's request for elective cesarean birth
 دوزادهمین کنگره بین المللی سرطان پستان ،اسفند  .8332عنوان مقاله:Designing and Psychometric Evaluation of Adjustment to Illness Measurement Inventory for
Iranian Women with Breast Cancer.
" مرور نظام مند تاثیر مداخالت درمانی بر بهبود اختالل واژینیسموس " .دوازدهمین كنگره بین المللی زنان و مامایی ایران.مرکز همایش های رازی ،دانشگاه علوم پزشکی ایران ،تهران 82-83 .مهرماه .8331
موانع سازمانی استفاده از خدمات مراقبت های بارداری-یک مقاله مروری سیستماتیک .همایش سراسری جمعیت و خانوادهسالم .انجمن علمی مامایی ایران ،بیمارستان میالد ،تهران 82-81 .شهریور .8331
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2- Dietary Glycemic Index, Glycemic Load, and The Risk of Endometrial Cancer. 10th Royan
Nursing and Midwifery Seminar. Int J Fertil Steril, Vol 9, Suppl 1, summer 2015.
- Effects of Vitamin D Supplementation in Reproductive Function of Women with Polycystic
Ovary Syndrome. 15th Royan international Congress on Reproductive Biomedicine. Int j Fertil
Steril, Vol 8, Suppl 1 , Summer 2014.
- Effect of A Low Glycemic index Diet on Insulin Resistance and Reproductive Hormones.
15th Royan international Congress on Reproductive Biomedicine. Int j Fertil Steril, Vol 8,
Suppl 1 , Summer 2014.
- Comparing Dietary intake in Women with and without Polycystic Ovary Syndrome. 15th
Royan international Congress on Reproductive Biomedicine. Int j Fertil Steril, Vol 8, Suppl 1 ,
Summer 2014.
- Marriage and longevity: Threat or warranty? A systematic review of literatures regarding
marital status and longevity. International Congress on women's health. Shiraz, 21-20 May,
2015.
- Breast Cancer in Men. Parastoo HajianHajian, Hamid Reza Mirzaei . Sepideh Hajian. Amir
Shahram Yousefi Kashi. 11th Congress of Breast Cancer. Shahid Beheshti University of Medical
Sciences.Theran.
، دکتر خدیجه میرزایی، دکتر محمد شریعتی، دکتر سپیده حاجیان.چالش های تصمیم گیری مراقبین سالمت در روند زایمان. دانشگاه علوم پزشکی تهران.31  بهمن2-3 . چهارمین کنگره اخالق پزشکی ایران. دکتر محمد اسماعیل عجمی،دکتر مسعود یونسیان
 دکتر پرستو، دکتر سپیده حاجیان. رویکرد نظام مند: استفاده از روش های جلوگیری از بارداری هورمونی و سرطان پستان. دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی.31  اسفند2-2 . یازدهمین کنگره بین المللی سرطان پستان. دکتر زهره کشاورز،حاجیان
 دکتر، دکتر معصومه سیمبر، دکتر عصمت مهرابی، دکتر سپیده حاجیان. رویکردهای هیجان مدار زنان پس از سرطان پستان، انجمن علمی سرطان های زنان.32  اردیبهشت1-82 . هفتمین کنگره ساالنه انجمن های علمی سرطان های زنان.محمد هوشیاری
.تهران
. سومین كنگره اخالق پرستاری ایران. تبیین تجربه و ادراک زنان مبتال به سرطان پستان از تعامل مراقبین سالمت با بیمار.8331  اردیبهشت82-82 . تهران،دانشکده پرستاری و مامایی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
 دانشگاه علوم. دهمین كنگره بین المللی سرطان پستان. مرور نظام مند راهکارهای مقابله و سازگاری با سرطان پستان.8333  اسفند ماه2-1 . مرکز تحقیقات سرطان،پزشکی شهید بهشتی
) در مقایسه با شیمی درمانی بهGnRH( حفظ باروری حین شیمی درمانی به کمک آنالوگ هورمون آزاد کننده گونادوتروپین-82
 مرکز، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی. نهمین كنگره بین المللی سرطان پستان.تنهایی در مبتالیان به سرطان پستان
.8338  اسفند ماه2-3 .تحقیقات سرطان
- Causes of women's illicit drug addiction in Tehran: A Qualitative study. 8th international
congress on addiction science. 10-12 September 2014. Tehran-Iran.
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- Women's sexual behavior and illicit drug addiction in Tehran: A Qualitative study. 8th
international congress on addiction science. 10-12 September 2014. Tehran-Iran.
- High risk behaviors among socially damaged women: A qualitative study in Tehran. 8th
international congress on addiction science. 10-12 September 2014. Tehran-Iran.
- Causes of social damage women: A qualitative study. International Research Conference on
Science, Health and Medicine 2014 (IRCSHM 2014). Corp. Executive Al Khoory Hotel, Dubai,
United Arab Emirates . 15-16 October, 2014. Dubai.
 تبیین دیدگاه ها و تجارب دانشجویان علوم پزشکی نسبت به ازدواج خویشاوندی:یک مطالعه کیفی .ششمین كنگره بینالمللی بهداشت باروری .دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی ،مرکز تحقیقات باروری و ناباروری ،تهران 81-82 .دی ماه .8338
 ارتقاء آگاهی و انجام رفتارهای غربالگری سرطان پستان در زنان در معرض خطر .پنجمین كنگره سراسری سرطانهای زنانایران .انجمن سرطان های زنان 81-32 .آبان ماه .8338
 Satisfaction of mothers and care providers with complementary and alternative therapy for .pain management in laborكنگره بین المللی درد و طب تسکینی .دانشگاه علوم پزشکی ایران ،سالن همایش های رازی.
 82-88مهرماه .8338
 شیوع خشونت روانی-عاطفی و عوامل مرتبط با آن در میان زنان منطقه شمال شرقی ایران .كنگره بین المللی ارتقاء سالمتزنان .دانشگاه علوم پزشکی ارومیه ،بیمارستان امام خمینی(ره) 82-88 .شهریور .8338
 "رویکردهای موفق در حفظ باروری در زنان مبتال به سرطان پستان" .هشتمین كنگره بین المللی سرطان پستان  ،مرکزتحقیقات سرطان دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی ،تهران 8-1 .اسفند .8338
 نقش مداخالت غیر جراحی در افزایش احتمال بقا و کاهش عود تومور در مبتالیان به سرطان پستان" هشتمین كنگره بین المللیسرطان پستان  ،مرکز تحقیقات سرطان دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی ،تهران 8-1 .اسفند .8338
 " مرور سیستماتیک بررسی اثربخشی طب گیاهی بر کاهش عالئم وازوموتور در زنان پس از یائسگی" .پنجمین كنگره بین المللیبهداشت باروری و سالمت خانواده  ،مرکز تحقیقات بهداشت باروری و ناباروری .دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی ،تهران2-1 .
دی .8338
 "بررسی مت غیرهای روانسنجی و شیوع رفتارهای غربالگری در زنان در معرض خطر سرطان پستان بر اساس مدل اعتقاد بهداشتی"،كنگره بین المللی هم اندیشی سرطان ،مشهد .8338
 " مرور نظام مند بر مداخالت مبتنی بر ارتقاء عملکرد جنسی در زنان مبتال به سرطان به سرطان پستان" ،هفتمین كنگره بینالمللی سرطان پستان تهران ،دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی 3-2 ،اسفند .8332
 "مروری بر اثربخشی ترکیبات فیتو استروژنی بر عالئم وازوموتور و سرطان پستان"  ،هفتمین كنگره بین المللی سرطان پستان،تهران ،دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی 3-2 ،اسفند  ،8332تهران.
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 ارائه مقاله به صورت سخنرانی با عنوان "پیشگو کننده های روانی عاطفی در تصمیم گیری زنان برای روش زایمان بوسیله الگویفرایند توسعه یافته موازی" .نهمین كنگره بین المللی زنان و مامایی ایران ،تهران 82-82 ،آبان ماه .8332
 ارائه مقاله به صورت سخنرانی با عنوان " تجارب زنان باردار ،ماماها و متخصصین زنان در مورد روش زایمان ،" 8312 ،هشتمینكنگره بین المللی زنان و مامایی ایران ،تهران 81-81 ،آبان ماه . 8311
" مطالعه اثربخشی درمان های دارویی کاهنده خطر پس از سرطان اولیه پستان" ،همایش ساالنه كلینیکال انکولوژی ،تهران، 81-82بهمن ماه .8311
 ارائه مقاله درهمایش ساالنه كلینیکال انکولوژی  81-83آذرماه  ،8312تهران ،با عنوان:Controversies in adjuvant endocrine therapy for pre- and post menopausal women with breast
.cancer
 ارائه مقاله به صورت سخنرانی با عنوان" بررسی حاملگی بعد از سرطان پستان "  .دهمین همایش ساالنه آسیب شناسی ایران،تهران 8-3 ،آبان ماه .8312
 ارائه مقاله به صورت سخنرانی با عنوان " درد و سرطان پستان" سمینار دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی شاهرود،اردیبهشت ماه .8312
ارائه مقاله به صورت سخنرانی با عنوان " Prognostic relevance of cyclic E expression in operable breast ، " cancerچهارمین كنگره بین المللی سرطان پستان ،تهران ،دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی  ،اسفندماه .8312
 " اداره و کنترل سرطان پستان در زنان سنین باروری" ،كنگره سراسری انجمن سرطان ایران ،تهران. 8312 ، "بررسی میزان سطوح سرمی اینتر لوکین  1و  88در سرطان پستان ".نهمین همایش ساالنه آسیب شناسی ایران82-81 ،آبانماه .8312
 "فاکتورهای بالینی پیشگویی کننده در متاستاز تخمدان در زنان مبتال به سرطان معده" .نهمین همایش ساالنه آسیب شناسیایران 82-81 ،بهمن .8312
 "آرامسازی انتهایی و اتانازی :مقایسه بالینی"  ،اولین كنگره بین المللی اخالق و حقوق پزشکی ،دانشگاه علوم پزشکی شهیدبهشتی ،تهران 83-81 ،آبان ماه .8312
 "کاربرد واکسن ضدویروس پاپیلومای انسانی در پیشگیری از سرطان دهانه رحم ".هفتمین كنگره بین المللی بیماری های زنانو مامایی ایران ،تهران 81-88 ،آبان ماه.8312 ،
 آگاهی و نگرش دانشجویان دختر در مورد بهداشت باروری "  ،همایش بین المللی سیمای سالمت در جهان اسالم ،دانشگاهعلوم پزشکی اصفهان 88-88 ،آذر ماه .8312
 "جدید ترین روش های درمانی داروهای آنتی آنژیوژنزیس در سرطان پستان"  ،اولین كنگره بین المللی انجمن علمی سرطانهای زنان ایران ،تهران38 -83 ،فروردین .8312
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 " کنترل مناسب جلوگیری از نارسایی تخمدان در زنان مبتال به سرطان پستان تحت شیمی درمانی"  ،اولین كنگره بین المللیسرطان پستان ،تهران،دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی  1-2،اسفند ماه .8312
 "روش های نوین حفظ باروری در مبتالیان به سرطان"  ،كنگره سرطان های زنان ،دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی83-82 ،بهمن .8312
 " بررسی آگاهی و نگرش دانشجویان دختر رشته های غیر پزشکی در مورد بهداشت جنسی و بیماری های مقاربتی" ،سمینارجایگاه بهداشت جنسی در باروری و ناباروری ،تهران ،دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی ،زمستان .8313

كارگاه ها:
 شرکت در کارگاه نحوه خواندن و تفسیر نوار قلب بر اساس اصول بازی سازی در آموزش .دفتر مطالعات و توسعه آموزش.دانشکده پرستاری و مامایی. 8332 .
 شرکت در کارگاه اصول بازی سازی در آموزش . .دفتر مطالعات و توسعه آموزش .دانشکده پرستاری و مامایی8332 . شرکت در کارگاه مبانی روش تدریس .دفتر مطالعات و توسعه آموزش .دانشکده پرستاری و مامایی.8332 .شرکت در کارگاه روش جستجو در پایگاه اطالعاتی  . COCHRANEدانشکده پرستاری و مامایی .8332 دوره آموزشی تلفیقی (حضوری/مجازی) با عنوان" طراحی سواالت چندگزینه ای در حیطه ارزشیابی دانشجو" ،مرکز مطالعات وتوسعه آموزش دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی.8331 .
 دوره آموزشی تلفیقی (حضوری/مجازی) با عنوان" تحلیل سواالت آزمون در حیطه ارزشیابی دانشجو" ،مرکز مطالعات و توسعهآموزش دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی.8331 .
 تدریس در کارگاه " آشنایی و طراحی نقشه راهنمای ارزشیابی دانشجو( .")blueprintدانشکده پرستاری و مامایی.8333 . شرکت و سخنرانی در سومین کنگره اخالق پرستاری ،دانشکده پ رستاری و مامایی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی82-82 ،اردیبهشت .8331
کارگاه دانش افزایی تاریخ علم و تمدن اسالمی سطح  8و  .8دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی ،خرداد و تیر .8331 کارگاه دانش افزایی اخالق علمی و حرفه ای سطح  .8دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی ،خرداد و تیر .8331کارگاه روش های تعیین حجم نمونه .مرکز علم سنجی و توسعه پژوهش معاونت تحقیقات و فن آوری دانشگاه علوم پزشکی شهیدبهشتی .شهریور .8331
 کارگاه برنامه ریزی درسی و ارزشیابی تدریس ،مرکز مطالعات و توسعه آموزش دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی.8333. کا رگاه سخنرانی و روش تدریس ،مرکز مطالعات و توسعه آموزش دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی.8333،21

 کارگاه تدریس در گروه کوچک :مهارت ها و طراحی .مرکز مطالعات و توسعه آموزش دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی.8333. کارگاه ارزشیابی دانشجو .دانشکده داروسازی ،دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی.8338، کارگاه جستجوی  8،8،3پایگاه های اطالعاتی پزشکی ،دفتر مطالعات وتوسعه آموزش دانشگاه علوم پزشکی تهران.8338 ،کارگاه آشنایی و استفاده از نرم افزار  MAX-Qدر مطالعات کیفی ،دفتر آموزش مداوم دانشگاه علوم پزشکی شاهرود ،خرداد ماه.8338
 کارگاه آمار و نرم افزار  SPSSدر پژوهش  ،دفتر مطالعات و توسعه آموزش  ،دانشگاه علوم پزشکی تهران ،آذرماه .8332 کارگاه استفاده از نرم افزار  .Endnoteدفتر مطالعات و توسعه آموزش  ،دانشگاه علوم پزشکی تهران ،آذرماه .8332 کارگاه مقدماتی مشاوره سالمت جنسی ،دفتر آموزش مداوم دانشگاه علوم پزشکی شاهرود ،مهرماه .8332 کارگاه زایمان فیزیولوژیک ،دفتر آموزش مداوم دانشگاه علوم پزشکی شاهرود ،شهریورماه .8313 کارگاه روش مصاحبه در مطالعات کیفی ،دفتر مطالعات و توسعه آموزش ،دانشگاه علوم پزشکی تهران ،آبانماه .8332 کارگاه ارزیابی سالمت جنین و تشخیص های پره ناتال ،تهران ،مرکز تحقیقات بیوتکنولوژی تولید مثل ،دانشگاه علوم پزشکیشهید بهشتی دی ماه .8313
 کارگاه آموزش بالینی ،دفتر آموزش مداوم دانشگاه علوم پزشکی شاهرود ،دی ماه .8312 -کارگاه ارزیابی بالینی و ابزارهای آن ،دفتر آموزش مداوم دانشگاه علوم پزشکی شاهرود ،دی ماه .8312
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