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 هاي دستیاريراهنماي پایان نامهاستاد 

 روزه   7گرم حین کالمپ بند ناف و رژیم  2هاي بعد از سزارین با آنتی بیوتیک پروفیالکسی مقایسه بروز عفونت  -1
 1379استاد راهنما سال 

 فعال زایمان در حاملگی شکم دوم مرحله پتدین داخل نخاعی بر درد تزریق  تاثیر -2
 1380-1381استاد راهنما سال 

      مقایسه اثرات شیاف ایندومتاسین و پتدین عضالنی بر درد پس از عمل بیمارانی که تحت بیهوشی اسـپاینال سـزارین    -3
 شوند. می

 1381استاد راهنما سال 
 توسین در ختم حاملگی سه ماهه دوم همراه اکسی E2بررسی مقایسه اثر شیاف واژینال و آمپول پروستاگالندین  -4

 1382استاد راهنما سال 
 نین یک نمونه راندوم ادرار در تشخیص پره اکالمپسی ارزیابی نسبت پروتئین به کراتی -5

 1382-83استاد راهنما سال 
 توسین در کنترل مرحله سوم زایماننی سنتومترین و داخل وریدي اکسیمقایسه تزریق عضال -6

 1384استاد راهنما سال 
 انس اورترال مثانه بعد از عمل کولپورافی قدامیبررسی ارتباط عفونت ادراري با مدت زمان سونداژ تر -7

 1385-86استاد راهنما سال 
 ثیر نحوه خروج جفت به دو روش دستی و خودبخودي بر میزان خونریزي پس از سزارینمقایسه تأ -8

 1385-86استاد راهنما سال 
 با کاتتر فولی سازي سرویکسنبال آمادهمقایسه تاثیر آمینوتومی زودرس و دیررس بر روند زایمان به د -9

 1385-86استاد راهنما سال 
 ساعته میزوپروستول واژینال در ختم حاملگی سه ماهه دوم 12و  6اي تجویز بررسی مقایسه -10

 1386-87استاد راهنما سال 
 گیري هیستوپاتولوژیک نوگرافی ترانس واژینال با اندازهگیري ضخامت آندومتر از طریق سومقایسه اندازه -11

 1387ال استاد راهنما س
 ) PROM(گیري الکتات دهیدروژناز در تعیین پارگی زودرس کیسه آب بررسی ارزش تشخیصی اندازه -12

 1387استاد راهنما سال 
 اکالمپسیو شدت پره LDHبررسی رابطه میزان  -13

                                                                                                1388استاد راهنما سال  
 هاي ترم   بررسی اثر هیوسین بر طول مدت مرحله اول زایمان در حاملگی -14

                                                                                            1388استاد راهنما سال 
 هاي پره ترم لگیدر تشخیص پارگی زودرس کیسه آب در حام HCGارزش تشخیص تست کیفی  -15

                                                                                                                               1389استاد راهنما سال 



 توسین داخل بند ناف در اداره فعال مرحله سوم زایمانیق اکسیزربررسی تأثیر ت -16
    1390استاد راهنما سال  

سـازي سـرویکس و خـتم    ا و کاتترترانس سرویکال بـر آمـاده  ، المیناریاي تأثیر ایزوسورباید مونونیتراتبررسی مقایسه -17
 حاملگی ترم   

 91استاد راهنما سال 
 خطر راکالمپسی در زنان باردار پتأثیر آسپرین در پیشگیري از پره بررسی -18

 92استاد راهنما سال  
 سیستئین و فولیک اسید در دیابت بارداري و بارداري طبیعی مقایسه سطح سرمی هومو -19

 92استاد راهنما سال 
20-  30T30جنینی در زنان در معرض خطر زایمان زودرس -واژینال برروي مقاومت عروق رحمیثیر سیکلوژست أت ررسیبT 

 95استاد راهنما سال 
21- 30T30ثیر تجویز سیکلوژست واژینال بر مقاومت شریان رحمی در زنان مبتال به تهدید به سقطأبررسی تT 

 95استاد راهنما سال 
                           

                                    

 رزينامه کارواستاد مشاور پایان
کننده در مرکز آموزشی درمانی کوثر نوزاد هنگام تولد در زنان زایمانرابطه آن با وزن هاي ناخواسته و بررسی بارداري -1

 1378قزوین در سال 
بررسی شدت و شیوع دیسمنوره و ارتباط آن با شاخص هاي آنتروپومتریک در دختران دبیرسـتانی شهرسـتان قـزوین     -2

 )1395(سال 
 )1395زا (سال ناشی از اپیزیوتومی در زنان نخستتویین بر بهبود زخم یبررسی اثر کرم فن -3

 

 نامه دستیارياستاد مشاور پایان
با    متوکلوپرامید تزریقی در پیشگیري از تهوع و استفراغ حین و بعد از جراحی در زایمان سزارینمقایسه تاثیر زنجبیل و  -۱

 95اسپاینال در سال حسی بی
کننده بـه  ان مبتال به پره ترم لیبر مراجعهدارنده در زنوژسترون واژینال به عنوان توکولیتیک نگهاف پرشیثیر بررسی تأ -۲

 94در سال  درمانی کوثر ،مرکز آموزشی
 

 داوري طرح هاي پژوهشی
 و زنجبیل بر دیسمنوره در دانشجویان دختر در دانشگاه علوم پزشکی قزوین Dو ویتامین  Eمقایسه اثر ویتامین  -1
 يباردار يامدهایبا پ PAPP-Aسطوح  نییغلظت پا نیبارتباط  -2
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 داوري مقاالت
 :هايدانشگاه مجله علمی پژوهشی

 قزوین
 یزد

 زنجان
 همدان

 زابل
 بابل

 

 شرکت در سمینارها و کنگره ها
 25/9/1377لغایت  1377/ 23/9 شرکت در سمینار تروماتولوژي از تاریخ -
 15/11/1377انتقال جنین و حقوقی ی شرکت در سمینار نخستین سمپوزیوم مسایل فقه -
 28/11/1377لغایت  24/11/1377شرکت در چهارمین کنگره سراسري اورولوژي  -
 2/4/1378لغایت 31/3/1378سخنران و شرکت کننده در سمینار تومورهاي بدخیم شایع  -
 8/8/1378لغایت  4/8/1378سخنران در برنامه مدون پزشکان عمومی  -
 5/12/1378رانس استئوپروز سخنران و شرکت کننده در کنف -
 6/2/1379لغایت  3/2/1379شرکت در کنگره باروري و ناباروري -
 29/4/1379طبیعی رحمی کت کننده در کنفرانس خونریزي غیرسخنران و شر -
 20/8/1379لغایت  17/8/1379هاي زنان و مامایی المللی بیماريشرکت در چهارمین کنگره بین -
      5/11/1379STDیع هاي شاشرکت در کنفرانس بیماري -
 8/12/1379سخنران و شرکت کننده در کنفرانس الپاراسکوپی و هیستروسکوپی  -
 25/4/1380هاي آن کننده  در کنفرانس نازایی و تازهسخنران و شرکت  -
 8/11/1380سخنران و شرکت کننده در کنفرانس کانسر سرویکس  -
 27/3/1381یع خطر شاهاي پرو شرکت کننده در کنفرانس حاملگی سخنران -
 4/7/1381لغایت  31/6/1381) 37006-1شرکت در برنامه مدون آموزش مداوم ( -
 28/7/1381شرکت در کنفرانس بررسی عوارض ناخواسته دارویی  -
 8/8/1381لغایت  4/8/1381) 3011001سخنران و شرکت کننده در برنامه مدون آموزش مداوم ( -
 23/10/1381نس دیابت حاملگی کننده در کنفرا سخنران و دبیر علمی و شرکت -
 21/3/1382لغایت  17/3/1382) 3021001کننده در برنامه مدون آموزش مداوم (سخنران و شرکت  -
 30/4/1382خون در حاملگی شرکت در کنفرانس فشار -
 3/12/1382هاي ولو و واژن سخنران در سمینار بیماري -
 8/10/1382شرکت در کنفرانس سقط عادتی  -



 25/6/1383هاي قانونی امعه پزشکی و آموزهجشرکت در کنفرانس  -
 18/8/1383) 3هاي (سخنران در برنامه مدون فوریت -
 AUB 24/9/1383طبیعی رحمیسخنران در سمینار خونریزي غیر -
 8/3/1384هاي شایع در حاملگی سخنران و شرکت کننده در کنفرانس عفونت -
 26/8/1384هاي مامایی سخنران در سمینار اورژانس -
 16/8/1385و شرکت کننده در برنامه مدون اختالالت دوران بارداري سخنران  -
 1/9/1385لغایت  29/8/1385 شرکت در دوره آموزشی ادغام یافته سالمت مادران (خدمات خارج بیمارستانی) -
 OSCE 14/8/1385کنفرانس ارزشیابی به روش شرکت در -
 9/9/1385هاي باروري و ناباروري شرکت در کنفرانس تازه -
 20/9/1385) 2ران و شرکت کننده در برنامه مدون اختالالت دوران بارداري (سخن -
 1/10/1385 هاي جدیدکید بر آنتی بیوتیکها با تأربرد بالینی آنتی بیوتیکشرکت در کنفرانس کا -
  DVT6/10/1385 شرکت در کنفرانس آمبولی ریه و -
 2/11/1385) 1ي مدیکال در طول بارداري (هاکننده در برنامه مدون بیماريسخنران و دبیر علمی و شرکت -
 7/12/1385) 2هاي مدیکال در طول بارداري (سخنران و شرکت کننده در برنامه مدون بیماري -
 14/6/1386سخنران و دبیر علمی برنامه مدون زنان و مامایی ویژه پزشکان عمومی  -
 9/8/1386) 3داري (هاي مدیکال در طول باردر برنامه مدون بیماريشرکت کننده  سخنران و -
 22/8/1386شرکت در کنفرانس اورولوژي  -
 27/8/1386دبیر علمی و شرکت کننده در کنفرانس کانسر سرویکس  سخنران و -
 Postdate 5/9/1386سخنران و شرکت کننده در برنامه مدون ارزیابی سالمت جنین و مشکالت -
 12/10/1386هاي آن در کنفرانس منوپوز و تازهشرکت کننده  سخنران و -
 4/12/1386کننده در کنفرانس درد سخنران و شرکت  -
 12/3/1387شرکت در همایش طرح ادغام در آموزش پزشکی عمومی  -
 14/9/1387لغایت  12/9/1387 و 13/4/1387لغایت  11/4/1387سخنران کارگاه تغذیه با شیر مادر سه بار در سال -
 23/7/1387وگیري و حاملگی اکتوپیک و سقط هاي جلدبیر علمی و سخنران و شرکت در برنامه مدون روش -
 25/10/1387گذاري و آمنوره ت کننده در برنامه مدون عدم تخمکسخنران و  شرک -
 18/12/1387طب سنتی و مکمل شرکت کننده در سمینار  -
  27/4/1388شرکت کننده و سخنران در برنامه مدون بلوغ  و هیرسوتیسم  -
  14/4/1388دوکرین و حاملگی هاي آنشرکت کننده در کنفرانس بیماري -
 A 4/6/1388 شرکت کننده در کنفرانس آنفلونزاي نوع جدید -
  16/7/1388شرکت کننده در سمینار آشنایی با هومیوپاتی  -
  28/7/1388) 2ها (میتشرکت کننده در کنفرانس مسمو -
  11/8/1388شرکت کننده و سخنران در برنامه مدون درمان جایگزینی هورمونی و اختالالت کف لگن  -
  24/9/1388هاي عفونی و کاربرد آن در تشخیص بیماري PCRشرکت کننده در کنفرانس کاربرد  -



 24/10/1388شرکت کننده در کنفرانس آشنایی با داروهاي داراي پتانسیل سوء مصرف  -
 30/10/1388هاي کبدي و مجاري صفراوي تشخیص بیماريشرکت کننده در کنفرا نس  -
 15/11/1388 و13هاي درمانی عالئم و جنبه -تشخیص -ر سمینار سه روزه تومورهاي مغزد شرکت کننده و سخنران -
 26/3/1389سخنران در برنامه مدون نازایی و ناباروري -
 19/7/1389هاي مادرزادي سخنران در برنامه مدون تشخیص پره ناتال ناهنجاري شرکت کننده و -
             Labor 1/9/1389شرکت کننده و سخنران در برنامه مدون  -
، ارائـه  هاي درمـانی طرز برخورد و روش -ماهاي مختلف مولتیپل تروه و سخنران در سمینار بررسی جنبهشرکت کنند -

 23/10/1389لغایت  21/10/1389موارد جهت کاهش بروز حوادث 
 5/1390سخنران در کارگاه شیوه زندگی سالم در دوران میانسالی  -
 3/8/1390، درمان و مشاورة سرطان پستان شرکت کننده در سمینار تشخیص -
 30/8/1390تحتانی  هاي دستگاه ژنیتال فوقانی وشرکت کننده و سخنران در سمینار عفونت -
 3/9/1390هاي شایع شرکت کننده در سمیناردرمان مسمومیت -
 8/9/1390شرکت کننده و سخنران در سمینار گزارش علل شایع  مرگ و میر مادر  -
 9/9/1390تغذیه با شیر مادر  سخنران در سمینار -
 10/9/1390سخنران در سمینار تغذیه با شیر مادر  -
 11/10/1390 دبیر علمی) -(مدون هاي زنانشرکت کننده و سخنران اختالالت و بیماري -
 5/10/1390هاي طبی در مامایی سخنرانی در کنفرانس اورژانس -
  27/10/1390 ی و چاقی مفرطبیوتیکی در جراحکننده در برنامه مدون درمان آنتیشرکت  -
 11/90/ 23المللی اداره مرحله سوم زایمان و سالمت زنان در دانشگاه جندي شاپور اهواز سخنرانی در کنگره بین -
 24/11/90  1شرکت کننده در برنامه مدون نازایی -
 8/12/90، تشخیص و درمان سخنرانی در کنفرانس ناباروري -
 4/4/91ن زنان و مامایی شرکت کننده و سخنران در برنامه مدو -
 18/7/91شرکت کننده و سخنران کنفرانس دارو درمانی زنان و زایمان  -
 11/8/91  1شرکت کننده و سخنران در برنامه مدون اختالالت دوران بارداري  -
 12/9/91  2 مدون اختالالت دوران بارداريشرکت کننده و سخنران در برنامه  -
 27/9/91ریزي در مامایی سخنرانی در کنفرانس علمی اداره خون -
 6/10/91) بارداري 1هاي مدیکال در طول دوران (و سخنران در برنامه مدون بیماري شرکت کننده -
 30/2/92، تشخیصی  و درمانی در کانسر سرویکس هاي غربالگريیک روزه روششرکت کننده و سخنران در سمینار  -
 21/5/92از بارداري و حاملگی اکتوپیک و سقط  هاي جلوگیرينده و سخنران در برنامه مدون روششرکت کن -
 22/7/92هاي جنینی قبل از تولد در سمینار یکروزه تشخیص ناهنجاريشرکت کننده و سخنران  -
 27/8/92 -25/8/92مباحث تشخیصی درمانی و پیشگیري مولتیپل تروما سمینار شرکت کننده در  -
 4/9/92روزه منوپوز  شرکت کننده و سخنران در کنفرانس یک -
 30/10/92 سخنران در سمینار تغذیه با شیر مادر -



 14/11/92  3هاي مدیکال در طول بارداري اريشرکت کننده و سخنران در سمینار مدون بیم -
 8/2/93 هاي تروفوبالستیک حاملگیکنفرانس یک روزه بیماريشرکت کننده و سخنران  -
 5/8/93 ، صدور گواهی فوت و جواز دفناستانداردهاي انتساب علت مرگ در کنفرانس علمی شرکت کننده -
 17/9/1393 کروناویروسدر کنفرانس علمی شرکت کننده  -
) بندي خدمات مادر و نوزادسطح -(سالمت مادر و نوزاد اییهاي مامفوریت کنفرانس علمی درسخنران  شرکت کننده و -

30/10/1393 
بنـدي  سـطح  -د(سالمت مـادر و نـوزا   زایمانارزیابی سالمت جنین حین  در کنفرانس علمیشرکت کننده و سخنران  -

 3/12/1393) خدمات مادر و نوزاد
  19/12/1393 جمعیت سالمت، باروري،در کنفرانس علمی شرکت کننده  -
 29/5/1394 سقط جنیندر کنفرانس علمی شرکت کننده و سخنران  -
 13/7/1394 زایمان پره ترمدر کنفرانس علمی  شرکت کننده و سخنران -
 28/11/1394 هاي بالینی در مامایی، زنان و نازاییالمللی چالشکنگره بینسخنران در شرکت کننده و  -
  14/10/1394 کانسر سرویکسشرکت کننده و سخنران در کنفرانس علمی  -
  15/10/1394 کیستیکهاي پلیسندروم تخمدانشرکت کننده و سخنران در کنفرانس علمی  -
 30/09/1394) سالمت مادر و نوزادمان فیزیولوژیک (زایشرکت کننده و سخنران در کنفرانس علمی  -
 01/11/1394) سالمت مادر و نوزاد( هاي ماماییفوریتشرکت کننده و سخنران در کنفرانس علمی  -
  26/11/1394 )سالمت مادر و نوزادارزیابی سالمت جنین (شرکت کننده و سخنران در کنفرانس علمی  -
 27/10/1394 هاي روماتیسمالبارداري و بیماريشرکت کننده و سخنران در کنفرانس علمی  -
  20/02/1395 زایمان فیزیولوژیکدر کنفرانس علمی  شرکت کننده و سخنران -
  24/03/1395 هاي اندوکرینی در بارداريبیماريشرکت کننده و سخنران در کنفرانس علمی  -
آشـنایی و پیشـگیري از حـوادث    ( هاي مامایی و علل شـایع مـرگ و میـر مـادران    فوریتدر شرکت کننده و سخنران  -

 28/07/1395 )ترومبوامبولیک در مادران باردار
 03/09/1395 ارزیابی سالمت جنیندر کنفرانس یک روزه شرکت کننده و سخنران  -
 29/10/95 )نظام پزشکی(واژینال زایمان  شرکت کننده و سخنران در کنترل خونریزي پس از -
 25/11/95لغایت  23/11/95شایع جراحی (جامه جراحان قزوین) اي تومورهدر سمینار شرکت کننده و سخنران  -
 11/12/95در کنفرانس یک روزه اداره تومورهاي تخمدانی شرکت کننده و سخنران  -

 

 شرکت در کارگاه
 21/5/1378 تیلغا 1378/5/20 شرفتهیو پ یمقدمات سیشرکت در کارگاه روش تدر -
 27/8/1378 تیلغا 1378/8/25نوزاد  اءیاح یشرکت در کارگاه آموزش -
 21/11/1378 تیلغا 20/11/1378طرح درس  نیشرکت در کارگاه آموزش تدو -
 20/8/79 یال 17/8/79 ماریب نیدر بال یعمل يهاسخنران و شرکت کننده در کارگاه روش -



 21/10/1379 ینیطب بال یشرکت در کارگاه آموزش -
 یسیشرکت کننده در کارگاه مقاله نو -
 1380 /25/10 تیلغا 24/10/1380خانواده  میتنظ یشسخنران در کارگاه آموز -
  24/9/1381 تیلغا )CPR)23/9/1381 ي ویر -یقلب اءیشرکت در کارگاه اح -
 9/3/1385 یپزشک يگروه ها ياریاالت آزمون ارتقاء دستؤس یطراح وهیشرکت در کارگاه ش -
 30/7/1385طرح درس  نیشرکت در کارگاه تدو -
 OSCE14/8/1385 وش ارزشیابی به ر کارگاهشرکت در  -
ـ لغا 29/8/1385) یمارسـتان یسالمت مادران (خـدمات خـارج ب   افتهیادغام  یشرکت در دوره آموزش - در  1/9/1385 تی

 وزارت بهداشت
 27/2/1386 يانهیسواالت چند گز یدر طراح یابیشرکت در کارگاه ارزش -
 22/9/1386 تیلغا 20/9/1386مادر  ریبا ش هیتغذ یسخنران در کارگاه آموزش -
 15/9/1386 تیلغا 1386/9/13مادر  ریبا ش هیتغذ یسخنران در کارگاه آموزش -
 15/9/1386شرکت کننده در کارگاه اخالق در پژوهش  -
 12/3/1387 یعموم یشرکت در کارگاه طرح ادغام در آموزش پزشک -
 3/9/1387 یمقدمات سیتدر يهاو روش یدرس يزیرشرکت در کارگاه برنامه -
 3/10/1387 یآموزش يهاوهیود ششرکت در کارگاه بهب -
 IUI) ( 14/11/1387اسپرم یداخل رحم حیشرکت در کارگاه تلق -
 1/10/1387 ياریدست یابیارز نینو يهاشرکت در کارگاه روش -
 Web 30/9/1387سماء تحت  ستمیس یشرکت در کارگاه آموزش -
 16/11/1387 ینیبال یابیارز نینو يهاشرکت در کارگاه روش -
 12/4/1387 تیلغا 11/4/1387مادر  ریبا ش هیتغذ یاه آموزشسخنران در کارگ -
 25/4/1388 تیلغا 23/4/1388 یسیشرکت در کارگاه دو روزه مقاله نو -
 22/6/1388نمند استاد توا یکارگاه آموزش -
 14/8/1388 تالیجیبا کتابخانه د ییشرکت در کارگاه آشنا -
     10/9/1388 تیلغا IRCT  9/9/1388کارگاه دو روزه مقدمات و ثبت -
 22/10/1388 تیلغا 21/10/1388مادر  ریش هیسخنران درکارگاه تغذ -
 21/10/1388 ینیبال یشرکت در کارگاه آموزش -
 20/2/1389 یپژوهش يشرکت در کارگاه خطاها -
 26/7/1389 کیولوژیدمیشرکت در کارگاه مطالعات اپ -
 11/11/1389در پژوهش  تیشرکت در کارگاه خالق -
 28/11/1389 تیلغا 26/11/1389و  9/10/1389 تیلغا 7/10/1389مادر  ریبا ش هیتغذ یموزشدر کارگاه آ یسخنران -
 7/4/1390 یپژوهش يشرکت درکارگاه خطاها -
 8/4/1390 یشرکت در کارگاه اخالق در علوم پزشک -



 6/6/1390 یاء مرتبه علمقو ارت یدانش پژوه ازیکسب امت یشرکت در کارگاه چگونگ -
                 EBM)( 25/7/1390 بر شواهد یبتنم یشرکت در کارگاه پزشک -
 6/12/1390) عیوقا ياشهیر لیتحل( ینیبال تیشرکت در کارگاه حاکم -
 20/9/91اي بهتر جگونگی طراحی سواالت چهار گزینه شرکت در کارگاه -
 11/7/92-9/7/92سخنرانی در کارگاه آموزشی تغذیه با شیر مادر  -
 14/7/92ت باروري سخنرانی در کارگاه آموزشی سالم -
 11/8/92سخنرانی در کارگاه آموزشی سالمت باروري  -
 16/7/92شرکت در کارگاه ارزشیابی بالینی دانشجویان  -
 6/8/92ریزي آموزشی شرکت در کارگاه برنامه -
 13/9/92هاي پژوهشی کیفی در آموزش پزشکی شرکت در کارگاه آشنایی با روش -
 12/12/92نی (سبا) سخنرانی در کارگاه سالمت بانوان ایرا -
 26/9/93هاي ارزشیابی بالینی شرکت کننده در کارگاه روش -
 18/8/94 "پیشرفته ریوي پایه و -احیاي قلبی"آموزي شرکت در کارگاه  باز -
 5/8/95شرکت در کارگاه مدیریت کالس درس  -
 11/11/95شرکت کننده در کارگاه آموزش درمانگاهی و سرپایی  -
 14/10/95 رارگاه شیر ماددر کسخنرانی  -

 

 آموزشی عملی هايکارگاه
ـ ا یدانشگاه علوم پزشـک 1387اسفند  4-8 یمقدمات یالپاراسکوپ یشرکت در کارگاه آموزش - حضـرت   مارسـتان یب رانی

 رسول اکرم
ـ لغا 30/3/1388 شـرفته یپ یالپاراسـکوپ  یشرکت در کارگاه آموزشـ  - تهـران   یدانشـگاه علـوم پزشـک    3/4/1388 تی

 نکوچک خا رزایم مارستانیب
 ینشگاه علوم پزشکدا 2009سپتامبر  9-11 (سه روزه) الپاراسکوپ لهیبه وس یسترکتومیه یشرکت در کارگاه آموزش -

 کوچک خان رزایم مارستانیتهران ب
 صارم مارستانیب 1390و خرداد  بهشتیارد یسونوگراف یشرکت در دوره آموزش -
 یدانشگاه علوم پزشک یمرکز آموزش الپاراسکوپدر  18/2/91 تیلغا 16/2/91 یسترسکوپیه یشرکت در دوره آموزش -

 آرش مارستانیتهران ب
 

 هاتهیو شرکت در کم ییاجرا يهاتیفعال
 کوثر مارستانیب یپژوهش معاون -
 کوثر مارستانیمسئول بخش اورژانس ب -
 کوثر مارستانیب آموزش دوره کارورزي مسئول -



 مانیگروه زنان و زا ياریامتحانات دست تهیسرپرست کم -
 85-86سال  يوپاتولوژیزیراهنما مقطع فاستاد  -
 نیقزو یدانشگاه علوم پزشک یو ترجمه کتب پزشک فیلأت تهیعضو کم -
 نیاستان قزو یپزشک ونیسیعضو کم -
 نیمادران استان قزو ریو کاهش مرگ و م یعیطب مانیزا چیو ترو یمنیا تهیعضو کم -
 )EDO( نیقزو یامتحانات اداره توسعه آموزش دانشکده پزشک تهیعضو کم -
 نیقزو یعلوم پزشک آموزش مداوم دانشگاه یعلم تهیعضو کم -
 نینوزادان استان قزو ریکاهش مرگ و م تهیعضو کم -
 یکادر پزشک تهیعضو کم -
 و نسوج یشناسبیآس تهیعضو کم -
 مادر ریبا ش هیتغذ یعضو هسته آموزش -
 مانیطرح ادغام در گروه زنان و زا يریگیمسئول پ -
 ياریگروه آموزش دست یوندر یابیارزش تهیدر کم تیعضو -
 1389دارو از سال یو مصرف منطق زیتجو یعلم تهیدر کم تیعضو -
 1389از سال  یعموم یبرنامه پزشک یدرون یابیارز تهیدر کم تیعضو -
 1389دانشگاه از سال  یرونیب یابیارزش يهادر گروه تیعضو -
 1389از سال  مارانیب فیتکل نییتع تهیعضو کم -
 مقاالت  يو داور یقاتیتحق يطرح ها يدر رابطه با داور نیقزو یدر دانشگاه علوم پزشک یبا معاونت پژوهش يهمکار -
 مقاالت يداور يهمدان و زنجان برا یدانشگاه علوم پزشک یبا معاونت پژوهش يهمکار -
 در طرح پزشک خانواده يهمکار -
 14/8/90کوثر از سال  مارستانیب اژیتر تهیعضو کم -
 5/10/90 یمارستانینس باارتقاء خدمات اورژ يراهبرد یدانشگاه تهیعضو کم -
 نیطرح جامع سالمت استان قزو یاتیعمل تهیعضو کم -
 11/12/94رییس بخش درمانگاه بیمارستان کوثر  -
 23/05/95عضو کمیته اخالق پزشکی  -
 09/08/95سال  2معاون پژوهشی مدیر گروه زنان و زایمان به مدت  -

 
 

 کتبترجمه 
 تزیباراب یکیزیف نهیمعا -
 زنان يهايماریب عیشا يهاانساورژ -
 ینیبال يفارماکولوژ -
 بدن انسان -



 یپژوهش يهاتیفعال

 یمقاالت فارس
نشـکده  مجلـه دا  -1371-1375 بیمارستان میرزا کوچک خـان تهـران در سـال    عفونی در بررسی اپیدمیولوژي سقط -1

 32 الی 29صفحه  -شماره -1377 پرشکی تهران سال
، 25شماره  -1382 بهار -مجله دانشگاه علوم پزشکی قزوین -ونت پس از سزارینمقایسه دو رژیم درمانی کنترل عف -2

57- 53. 
مجلـه دانشـگاه علـوم     -سـه ماهـه دوم    يهایدر ختم حاملگ E2 نیو آمپول پروستاگالند نالیواژ افیاثر ش سهیمقا -3

 62 یال 58صفحه  -28شماره  -1382 زییپا -نیقزو یپزشک
 -نیقـزو  یمجله دانشگاه علوم پزشـک  -نیبر درد پس از عمل سزار یعضالن نیپتد و نیندومتاسیا افیاثر ش سهیمقا -4

 29 یال 26صفحه  -32شماره  -1383 زییپا
 زییپـا  -نیقزو یمجله دانشگاه علوم پزشک -ادرار نینیبه کرات نینسبت پروتئ نییتع قیاز طر یپره اکالمپس صیتشخ -5

 62 یال 59صفحه  -3سال دهم شماره  -1385
 یمجله علوم دانشـگاه علـوم پزشـک    -مانیدر اداره مرحله سوم زا يدیور نیتوسیو اکس یعضالن نیتومترسن سهیمقا -6

 32 یال 27صفحه  -2 شماره -ازدهمیسال  -1386تابستان  -نیقزو
مجله علـوم دانشـگاه علـوم     -مانیبر روند زا یبا کاتتر فول کسیسرو يسازبدنبال آماده ینوتومیزمان آم ریثأت سهیمقا -7

 31 یال 26صفحه  -3شماره  -سال دوازدهم -1387 زییپا -نیقزو یکپزش
، مجلـه  ینـ یجن يهـا زودرس پـرده  یپـارگ  صیدر تشخ یمهبل عیما نینیو کرات دروژونازیالکتات ده یصیارزش تشخ -8

 53 یال 43صفحات  7شماره  -ستمیدوره ب 1389 ریت مازندران خرداد و یدانشگاه علوم پزشک
دانشگاه علو  یمجله علم -سه ماهه دوم يدر ختم باردار نالیساعته واژ12و  6 زوپروستولیم ییدارو میدو رژ سهیمقا -9

 77یال 72صفحه  -2شماره  -دوره هفده -1389تابستان  -رجندیب یم پزشک
 یدانشـگاه علـوم پزشـک    یمجله علم -یقدام یمدت بعد از عمل کولپوراف یکوتاه مدت و طوالن يسوندگذار سهیمقا -10

 44 -41صفحه  2شماره  -دوره هفدهم 1389ن همدان تابستا
 زمسـتان زنجان  یدانشگاه علوم پزشک یمجله علم -ضخامت آندومتر يریگدر اندازه نالیترانس واژ یاعتبار سونوگراف -11

 114-107صفحه  77شماره  -دوره نوزدهم 1390
نامـه  فصـل  .1390 سـال  در شـواهد  بر مبتنی پزشکی از قزوین شهر عمومی پزشکان استفاده و آگاهی میزان بررسی -12

 90سال پنجم، شماره دوم، پاییز و زمستان آموزش پزشکی و توسعه دانشگاه علوم پزشکی قزوین. 
 دانشـگاه  پژوهشـی  علمی نشریه نوزاد. تولد هنگام وزن با بارداري دوران گیريوزن و مادر بدنی توده شاخص ارتباط -13

  130-136 1391تابستان ،3 شماره ،1دوره البرز، پزشکی علوم
نامه پژوهش در آمـوزش  ها در کارآموزان بخش زنان، فصلبالینی بر ارتقاء یادگیري مهارت هايآموزشی مهارتر ثیتأ -14

 .  9-16، )16(پی در پی  1، شماره 4، دوره 1391علوم پزشکی، بهار و تابستان 
 پزشکی علوم دانشگاه علمی ، مجلهسزودر زایمان با مادر بارداري دوران گیريوزن و بدنی توده شاخص بین ارتباط -15

 19-12، پی در پی) 68( 3 شماره هفدهم، سال 1392 شهریور و قزوین، مرداد



شکی دانشگاه علوم پز، مجله علمی و پژوهشی یناز در تشخیص بارداري خارج رحمیارزش اندازه گیري کراتین فسفوک -16
 .104-97، 76، شماره 21 ، دوره1392، مرداد و شهریور زنجان

 و پزشکی علوم طبیعی، مجله دانشگاه بارداري و بارداري دیابت در اسید فولیک و هوموسیستئین سرمی سطح ایسهمق -17
 10-5، 2 شماره دوم، و بیست دوره، 1394 تابستان ،همدان درمانی بهداشتی خدمات

دانشگاه علوم پزشکی ی علمخیري، مجله أهاي پره ترم تنارسایی تنفسی نوزادي در حاملگی بررسی تاثیر بتامتازون بر -18
 20تا  16، صفحات 4، شماره 17، دوره 1394ن، زمستان گرگا

سازي سرویکس، مجله دانشـگاه علـوم   ایزوسورباید مونونیترات بر آمادهترانس سرویکال، المیناریا و مقایسه تأثیر کاتتر -19
   3، شماره 18، دوره 1394اسفند پزشکی بابل، 

. کیستیک گذاري در زنان نازاي مبتال به سندرم تخمدان پلی لتروزول در القاي تخمکسیستئین به  استیل اثر افزودن ان -20
 .59، پی در پی 3، شماره 18دوره  ،1395مجله علوم پزشکی دانشگاه گرگان، پاییز 
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 یلالملنیب هاي کنگرهدر و شرکت سخنرانی 
 یعضالن نیسنتومتر سهیمقا "با عنوان "و سالمت زنان مانیمرحله سوم زا" یالمللنیکنگره ب نیله در نخستامقارائه  -

  25/11/90 تیلغا 23/11/90 خیاهواز تار یدانشگاه علوم پزشک در"مانیدر اداره مرحله سوم زا يدیور نیتوسیو اکس
ثیر آسـپرین در  بررسـی تـأ  "بـا عنـوان    "لینی در مامایی، زنان و نازاییهاي باچالش"المللی کنگره بیندر ارائه مقاله  -

در دانشگاه شـهید بهشـتی از تـاریخ     "طبیعی شریان رحمیدر زنان با سونوگرافی داپلر غیر اکالمپسیپیشگیري از پره
  29/11/94لغایت   27/11/94

مقایسه تأثیر کاتتر ترانس سرویکال، "با عنوان  "المللی زنان و زایمانکنگره بین 15"شرکت و ارائه پوستر فارسی در  -
  16/7/95لغایت  13/7/95در دانشگاه تهران از تاریخ  "سازي سرویکسمونونیترات بر آمادهالمیناریا و ایزوسورباید 

  :با عنوان "المللی زنان و زایمانکنگره بین 15"در شرکت و ارائه پوستر انگلیسی  -
“Normal Saline and Dextrose-Saline Infusion Comparison in the Duration of Active Phase in 

Nulliparous Women”  16/7/95لغایت  13/7/95در دانشگاه تهران از تاریخ 
 
  

 تشویقات
 1388سال  در استاد نمونهکسب عنوان  -
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