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 لیال امیری فراهانی

 

 مشخصات فردی

  استاديار رتبه دانشگاهی:

   مامايی گروه آموزشی:

 

 l.amirifarahani@gmail.com    پست الکترونیک:

 43651139 -021 :تلفن

 مامايی گروه ايران، پزشكی  علوم دانشگاه مامايی و پرستاري دانشكده – شهيد ياسمی خيابان – ولی عصرميدان  نشانی محل كار :

 سوابق تحصیلی

 1394 ،کتري تخصصی بهداشت باروري، دانشگاه علوم پزشكی تهراند 

 1386مشهد، دانشگاه علوم پزشكی  آموزش مامايی، کارشناسی ارشد 
  1382، گلستانکارشناسی مامايی، دانشگاه علوم پزشكی 

 

 های فردیمهارت

 

 :100از  71 زبان انگلیسی (MCHE) ، مكالمات و نوشتن مقاالت و متون انگليسیتوانايی در برقراري 

 :نرم افزارها End note  ،MAXQDA  ،SPSS  ،پيشرفتهICDLروش تحقيق پيشرفته، مقاله نويسی ، 

 ها:دیتا بیس Pub med, Google scholar, up to date, Science direct, Cochrane, Elsevier ،Ovid, 

Proquest 

 سوابق تدریس

 
 (3-2-1بارداري وزايمان)کارشناسی( ) 
 (2( و )1بهداشت مادران و نوزادان)( پرستاري )کارشناسی 
 (و کارشناسی ارشد جمعيت و تنظيم خانواده )کارشناسی 
 کارشناسی( اصول فنون پرستاري و اتاق عمل( 

 )معاينات فيزيكی )کارشناسی مامايی 

 )کارآموزي معاينات فيزيكی )کارشناسی مامايی 

  (مامايی و کارشناسی ارشد )کارشناسیاطالع رسانی پزشكی 
 )کارآموزي در عرصه بارداري و زايمان مامايی )کارشناسی 
 )کارورزي در عرصه بارداري و زايمان مامايی )کارشناسی 
 )کارآموزي بهداشت مادر و کودک مامايی )کارشناسی 
 داخلی و جراحی مامايی )کارشناسی( کاراموزي بيماريهاي 

  مامايی )کارشناسی( 3و  2، 1تئوري بيماريهاي داخلی و جراحی 
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 جراحی )کارشناسی ارشد مامايی(و  هاي داخلیتئوري بيماري 

 ( روش تحقيق)کارشناسی و کارشناسی ارشد مامايی 

 )سمينار در تحقيق )کارشناسی ارشد مامايی و مشاوره در مامايی 

 های گذرانده شدهپایان نامه

  ،پايان نامه جهت اخذ دکتراي تخصصی بهداشت باروري  "ارتقا فعاليت جسمانی در زنان: اقدان پژوهی ترکيبی" 
 پايان نامه جهت "ها در بندناف و زمان افتادن آن در نوزادان، اثر مصرف موضعی شيرمادر و خشک نگه داشتن  بندناف روي استقرار باکتري

  "اخذ کارشناسی ارشد

 اجراییهای سمت

  تاکنون 96دانشگاه علوم پزشكی ايران از سال دانشكده پرستاري و مامايی سرپرست کميته تحقيقات دانشجويی 

  تاکنون 96دانشگاه علوم پزشكی ايران از سال دانشكده پرستاري و مامايی نماينده ترجمان دانش 

   تاکنون 96ايران از سال  دانشگاه علوم پزشكیدانشكده پرستاري و مامايی نماينده آموزش پاسخگو 

  تاکنون 94از سال  92و  94مشاور تحصيلی دانشجويان مامايی ورودي 

  86-90عضو هيات علمی دانشكده پرستاري و مامايی دانشگاه علوم پزشكی اراک از سال 

  88-90دانشگاه علوم پزشكی اراک از سال مسئول بالينی گروه مامايی 

  89تا  86از سال  85ورودي مشاور تحصيلی دانشجويان مامايی 

  90تا  89از سال  89مشاور تحصيلی دانشجويان مامايی ورودي 

 )طرح دوره کارشناسی بيمارستان طرفه تهران )بلوک زايمان 

 

 ایعضویت در مجامع علمی و حرفه

  21/10/94عضو شوراي پژوهشی گروه مامايی از تاريخ 

 1395 هشتياردب 28-26 ران،يای پزشك علوم دانشگاه کوکران، کيستماتيس مرور کارگاهي برگزاراجرايی  وليمس 
 1395 هشتياردب 28-26 ران،يای پزشك علوم دانشگاه کوکران، کيستماتيس مرور کارگاه تسهيلگر 
 1395 بهشتيارد 31 تا 29 ران،يای پزشك علوم دانشگاهي آور فرزند وي بارور سالمت علوم کنگره نياول علمی کميته عضو 

  ،بهشتيارد 31 تا 29 ران،يا یپزشك علوم دانشگاه يآور فرزند و يبارور سالمت علوم کنگره نياولعضو کميته داوري مقاالت کنگره 
1395 

  تا کنون 91عضو دفتر دانشجويان استعداد درخشان از سال 

  تا کنون 93عضو انجمن علمی دانشگاه علوم پزشكی تهران از سال 

  دانشجويی امام علی )ع(عضو جمعيت مستقل امداد 

 )عضو بسيج دانشجويی در مقطع دکترا دانشگاه علوم پزشكی تهران )عضو فعال 

  92عضو کميته اجرايی راهيان نور دانشگاه علوم پزشكی تهران در سال 

  1393مهر ماه  25-22عضو هيات رئيسه پنل ارائه مقاالت در همايش زنان و مامايی ايران 

  1390خرداد  5و  4سراسري دستاوردهاي مداخالت بومی دانشگاه علوم پزشكی اراک عضو کميته علمی همايش 

  1/10/94عضو هيات تحريريه و کميته داوري نشريه پرستاري مراقبت مددجو محور از تاريخ 
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 هاجوایز و گرانت

 در سال  دانشگاه علوم پزشكی تهرانآن در در پنجمين جشنواره دکتر يلدا  آکادمی بين المللیدر بخش محققين جوان  برتر پژوهشگر
1393 

 عالمان منطقه بهداشت، وزارت يجهاد يوارد در شرکت جهت به وزارت مجلس امور و دانشجويی فرهنگی، معاون از تقديرنامه دريافت 
 1395 مرداد 29-23 ،یشمال خراسان

 87در سال آموزشی کادر مامايیارائه سمينارهاي جهت  لوح تقدير از معاونت درمان دانشگاه علوم پزشكی اراک 
  88 در سال تقدير و تشكر نماينده مردمی شهر اراک در مجلس شوراي اسالمی جهت فعاليت هاي آموزشی و تربيتیلوح 
  88لوح تقدير از رياست محترم دانشكده پرستاري و مامايی جهت ارتقاء کمی و کيفی آموزش دانشجويان  

 1394دکتراي تخصصی بهداشت باروري  فارغ التحصيلیرتبه اول  کسب 

 1389در آزمون ورودي دکتراي تخصصی بهداشت باروري  چهارمرتبه  کسب 

 

 های دانشجوییراهنمایی و مشاوره پایان نامه

 
 97ايالم در سال  رشه سالمت هايبررسی شدت فعاليت فيزيكی و موانع درک شده آن در زنان باردار مراجعه کننده به مراکز و پايگاه ،

)کارشناسی  دکتر سيده بتول حسن پور ازغدي، در حال اجرا، دانشجو: کتايون احمدياستاد راهنما: دکتر ليال اميري فراهانی؛ استاد مشاور: 
  ارشد مامايی(.

 استاد راهنما: ، ان نخست زارفتاري بر خودکارآمدي زايمانی و انطباق با نقش مادري و ترس از زايمان در زن -هاي شناختی تاثير آموزش
)کارشناسی ارشد  فاطمه عيدوزايی، دانشجو: در حال اجرا، دکتر سيده بتول حسن پور ازغديدکتر ليال اميري فراهانی؛ استاد مشاور: 

  مامايی(.
  بهمن شهرستان خواف،  22بررسی ارتباط تجربه بارداري و رضايت از محيط زايمان با تجربه تولد در زنان مراجعه کننده به بيمارستان

، در حال اجرا، دکتر سيده بتول حسن پور ازغدياستاد راهنما: دکتر ليال اميري فراهانی؛ استاد مشاور: ، 1397استان خراسان رضوي، سال 
  )کارشناسی ارشد مامايی(. فائزه خليفه قادردانشجو: 

  بر شبكه اجتماعی بر تجربه بارداري، زايمان و نوع زايمان در زنان مقايسه تاثير آموزش آمادگی براي زايمان به دو شيوه حضوري و مبتنی
 سيده رباب موسوي، دانشجو: در حال اجرا، دکتر سيده بتول حسن پور ازغدياستاد راهنما: دکتر ليال اميري فراهانی؛ استاد مشاور: ،  باردار

  )کارشناسی ارشد مامايی(.
 1397عوامل مرتبط با آن در ماماهاي شاغل بيمارستان هاي منتخب شهر تهران، سال ررسی نگرش و باور به زايمان فيزيولوژيک و ب-

استاد راهنما: دکتر ليال اميري فراهانی؛ استاد مشاور: دکتر سيده بتول حسن پور ازغدي، اتمام يافته، دانشجو: نرگس صادق زاده ، 1396
  )کارشناسی ارشد مامايی(.

  زاها بر خودکارآمدي شيردهی و الگوي تغذيه شيرخوار در زنان نخستبا و بدون حضور مادربزرگمقايسه تأثير دو روش آموزش شيردهی ،
رشد استاد راهنما: دکتر ليال اميري فراهانی؛ استاد مشاور: دکتر سيده بتول حسن پور ازغدي، اتمام يافته، دانشجو: طيبه قرايی )کارشناسی ا

  مامايی(.

 1395 سال در رانيا یپزشك علوم دانشگاه یآموزش يمارستانهايب در آن با مرتبط عوامل و بريل نيح النيواژ نهيمعا از زنان درک یبررس ،
 ، دانشجو: سمانه دباغ فكري )کارشناسی ارشد مامايی(.اتمام يافتهاستاد راهنما: دکتر ليال اميري فراهانی؛ استاد مشاور: دکتر ليال امينی، 

  هاي وابسته به دانشگاه علوم پزشكی بيمارستان حمايت ليبر با رفتارهاي حمايتی از ديدگاه ماماهايبررسی ارتباط نگرش و خودکارآمدي
، دانشجو: خديجه حيدري اتمام يافتهاستاد راهنما: دکتر ليال اميري فراهانی؛ استاد مشاور: دکتر ناهيد اکبري، ، 1395ايران در سال 

 )کارشناسی ارشد مامايی(.
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 استاد راهنما: دکتر ليال اميري فراهانی؛  جلدي روغن زيتون و پماد کالندوال بر التهاب پوستی ناشی از پوشک کودکان،قايسه تاثير مصرف م
  ، دانشجو: زهرا شريفی )کارشناسی ارشد مامايی(.اتمام يافتهاستاد مشاور: دکتر فراز مجاب، 

 زهراسادات منظري؛  دکترمطالعه اقدام پژوهی، استاد راهنما: هاي پرستاري در بخش اورژانس: يک فرآيند مستند سازي مراقبت بهبود
 دانشكده پرستاري و مامايی مشهد(دکترا ، دانشجو: مجيد وفايی )اتمام يافتهاساتيد مشاور: دکتر سيد رضا مظلوم، دکتر ليال اميري فراهانی، 

 زا، استاد راهنما: دکتر زيبا تقی زاده؛ استاد مشاور: دکتر بررسی ارتباط تجربه تولد با دريافت بی دردي نخاعی در طی ليبر در زنان نخست
 دانشكده پرستاري و مامايی تهران(کارشناسی ارشد ليال اميري فراهانی؛ اتمام يافته، دانشجو: معصومه بخشی )

 

 طرحهای تحقیقاتی و پروپوزال های مصوب

 
  علوم پزشكی تهران، اتمام يافته، مجريارتقاء فعاليت جسمانی در زنان: اقدام پژوهی ترکيبی، دانشگاه 
 دانشگاه علوم پزشكی تهران، اتمام يافته، مجرياثربخشی مداخالت مبتنی بر جامعه جهت ارتقاء فعاليت جسمانی: مرور نظام مند ، 

 يافته، مجريدانشگاه علوم پزشكی اراک، اتمام ، اگزما شيرخوارگیبر بهبود %1مقايسه مصرف موضعی شيرمادر و پمادهيدروکورتيزون 

 دانشگاه علوم پزشكی اراک، اتمام يافته، مقايسه دو روش زور زدن روتين و مديريت شده در طی مرحله دوم زايمان در زنان نخست زا ،
 همكار

 دانشگاه علوم پزشكی اراک، اتمام يافته، مجريسطح سرمی آديپونكتين در زنان مبتال به سندرم تحمدان پلی کيستيک یبررس ، 

  دانشگاه علوم پزشكی اراک، اتمام يافته، تاثير رايحه گالب بر کاهش دردهاي زايمانی زنان در ليبر بيمارستان آيت ا... طالقانی اراکبررسی ،
 همكار

 دانشگاه علوم پزشكی اراک، ، ررسی تاثير ماساژ با اسانس روغن گل محمدي بر کاهش دردهاي زايمانی  در زنان نخست زا بستري در ليبرب
 همكاريافته،  اتمام

  مقايسه دم کرده چاي سياه با آب جوشيده به عنوان درمان کمكی بر شدت کونژکتيويت شيرخواران مراجعه کننده به کلينيک اطفال
 ، دانشگاه علوم پزشكی اراک، اتمام يافته، مجريبيمارستان اميرکبير

 ،دانشگاه علوم پزشكی اراک، اتمام يافته، ، ژل رويال و گرده عسل قبل از نرديكی بر درمان نازايی در موش نر تاثير مصرف واِِِژينال عسل
 مجري

  تجربه درک شده زايمان طبيعی از ديدگاه زنان نخست زا مراجعه کننده به درمانگاههاي منتخب وابسته به دانشگاه علوم پزشكی اراک در
 اک، اتمام يافته، مجريدانشگاه علوم پزشكی ار، 1389سال

 1389بررسی ارتباط سطح هموگلوبين و شاخص هاي آنتروپومتريک در زنان باردار مراجعه کننده به درمانگاههاي شهر اراک در سال ،
 دانشگاه علوم پزشكی اراک، اتمام يافته، مجري

 اه علوم پزشكی اراک، اتمام يافته، مجريدانشگ، نخست زا بررسی تاثير دريافت خوراکی عسل بر طول مرحله اول زايمان در زنان 

  دانشگاه علوم پزشكی اراک، اتمام يافته، مجري، مفناميک اسيد بر شدت درد ديسمنوره اوليهو مقايسه تاثير دريافت خوراکی عسل 

 مجريدانشگاه علوم پزشكی اراک، اتمام يافته، مقايسه تاثير نرمال سالين و محلول بتادين بر بهبود زخم اپی زياتومی ، 

 دانشگاه علوم پزشكی اراک، ، بر بهبود درماتيت ناشی از پوشک در شيرخواران%1مقايسه مصرف موضعی شيرمادر و پمادهيدروکورتيزون
 اتمام يافته، مجري

 ته، دانشگاه علوم پزشكی اراک، اتمام ياف، مقايسه وضعيت هاي مختلف زايمانی در طی مرحله دوم زايمان بر طول آن در زنان نخست زا
 مجري

 دانشگاه علوم پزشكی اراک، اتمام يافته، مجري، بررسی اثر ژل عسل بر بهبود و اسكار زخم سزارين 

 دانشگاه علوم پزشكی اراک، اتمام يافته، مجري، تاثير مخلوط اسانس هاي روغنی اسطوخودوس و نعناع بر شدت درد ديسمنوره اوليه 

 1387ده بدنی در دانشجويان دختر ساکن خوابگاه دانشگاه علوم پزشكی اراک در سال بررسی رابطه سندرم پيش از قاعدگی با شاخص تو ،
 دانشگاه علوم پزشكی اراک، اتمام يافته، مجري
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   های معتبرها و همایشمقاله در سمینارها، كنگره ارائه

 ي بارور سالمت کنگره در "رياخ دهه سه در رانيا در آن با مرتبطی شناس تيجمع عوامل و رانيا در نيسزار روند" عنوان بای سخنران ارائه
 1395 بهشتيارد 31 تا 29 ران،يای پزشك علوم دانشگاهي فرزندآور و
 پزشكی علوم دانشگاه 94 آبان  29 تا 26يلدا،  دکتر اللملی بين کنگره جامعه، ششمين بر مبتنی پژوهی زنان: اقدام در جسمانی فعاليت ارتقا 

 تهران.

 رازي، هايهمايش ، مرکز93 مهر 22-25، ايران  مامايی و زنان  المللی بين کنگره ،مند نظام مرور يک: زنان در جسمانی فعاليت ارتقا 
      تهران.

 دستاوردهاي ترين-تازه اللمللی بين کنگره پنجمين،  جامعه بر مبتنی پژوهی اقدام رويكرد اساس بر زنان در جسمانی فعاليت ارتقا پروتوکل 
 تهران. پزشكی علوم ، دانشگاه93مهر 18 تا 14 ، پزشكی دانش در پژوهش

 ناباروري و باروري بهداشت تحقيقات مرکز کنگره ششمين،  باردار زنان در هموگلوبين ميزان با سنجی تن هايشاخص ارتباط بررسی 
 بهشتی. شهيد پزشكی علوم ، دانشگاه92 دي 19 تا 18 بهشتی، شهيد پزشكی علوم دانشگاه

 و باروري بهداشت تحقيقات مرکز کنگره ششمين،  دختر دانشجويان در بدنی توده شاخص با قاعدگی از پيش سندرم ارتباط بررسی 
 بهشتی. شهيد پزشكی علوم ، دانشگاه92 دي 19 تا 18بهشتی،  شهيد پزشكی علوم دانشگاه ناباروري

 5-4مامايی  و پرستاري در بومی مداخالت دستاوردهاي سراسري همايش ،اوليه ديسمنوره به مبتال دختران رضايت بر درمانی رايحه بررسی 
      اراک. پزشكی علوم ، دانشگاه90 خرداد

 5-4مامايی و پرستاري در بومی مداخالت دستاوردهاي سراسري همايش ،زايمان دوم مرحله طی در زا نخست زنان قرارگيري وضعيت 
   اراک. پزشكی علوم ، دانشگاه90 خرداد

 باروري بهداشت المللی بين کنگره اولين،  زا نخست زنان در زايمان دوم مرحله طی در شده مديريت و روتين زدن زور روش دو مقايسه 
      مشهد. پزشكی علوم ، دانشگاه90 خرداد 5 تا 3 ،1390 مشهد

 و زنان  المللی بين کنگره، شيرخواران در پوشک از ناشی درماتيت بهبود بر%1پمادهيدروکورتيزون و شيرمادر موضعی مصرف مقايسه 
     تهران. -رازي هاي همايش ، مرکز1390 ، مهر1390ايران  مامايی

 المللی بين ساالنه همايش چهارمين و بيست، شيرخوارگی اگزما بهبود بر %1پمادهيدروکورتيزون و شيرمادر موضعی مصرف مقايسه 
     تهران.-خمينی امام تان، بيمارس2012 اکتبر 12 تا 11کودکان،  بيماريهاي

 علوم ، دانشگاه90 خرداد 3-5، 1390 مشهد باروري بهداشت المللی بين کنگره اولين ،اوليه ديسمنوره درد شدت بر درمانی رايحه بررسی 
     مشهد. پزشكی

    
 علوم دانشگاه88 ابان 20-21تدريس،  کيفيت و يادگيري بر سنتی روش به سخنرانی و بازخورد با سخنرانی روش به تدريس تاثير مقايسه 

      گلستان. پزشكی

 گلستان. پزشكی علوم ، دانشگاه89 آذر10-11يادگيري تجربه و ميزان بر مورد بر مبتنی شيوه به آموزش تاثير  

 86 ابان 22 تا 18 ،1386 سال ايران مامايی و زنان همايش هفتمين بندناف، در باکتريها استقرار بر شيرمادر موضعی مصرف تاثير
      تهران. رازي، هايهمايش مرکز 

  

 تبريز. پزشكی علوم ، دانشگاه86 اسفند 8-7سزارين،  و طبيعی زايمان گروه دو در بندناف افتادن زمان مقايسه  
 شهيد پزشكی علوم ، دانشگاه86 اسفند 15 تا 14بندناف، افتادن زمان روي بندناف داشتن نگه خشک و شيرمادر موضعی مصرف  مقايسه 

       بهشتی.

 ی و داخلیجانتشار مقاله در مجالت معتبر خار

 مجالت فارسی:
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  ي گالب بر شدت (. تأثير رايحه2015. )حيدري طوبی ،لیال امیری فراهانی ،اکبري ترکستانی نعيمه ،عطارهامهتاب  ،نسرين روزبهانی

 .1053-1042(, 1)5 مامائی اراک,-پرستاريمجله طب مكمل دانشكده  زا.درد زايمان در زنان نخست

 (. مقايسه تاثير نرمال سالين با محلول بتادين بر 2014. )حيدري طوبی ،امیری فراهانی لیال، نعيمه اکبري ترکستانی ،عطارها مهتاب

 .40-32(, 1)22 بهبودي زخم ناشی از اپی زياتومی.مجله علمی دانشكده پرستاري و مامايی همدان,

  روزبهانی نسرين. بررسی تاثير بذر شنبليله بر افسردگی  ،امیری فراهانی لیال ،حيدري طوبی ،عطارها مهتاب ،ترکستانی نعيمهاکبري

 ،5 شماره ،16 دوره ،92 مرداد (،دانش آورد )ره اراک پزشكی علوم دانشگاه مجله حاصل از يائسگی: کار آزمايی بالينی تصادفی دو سو کور.

    .1-7 صفحه

 فريبا فرخی، عباسعلی عباسی. شيوع، شدت و تظاهرات بالينی سندرم پيش از قاعدگی در دانشجويان ساکن خوابگاه لیال امیری فراهانی ،

 . 40الی  34. صفحه 92اسفند -دانشگاه علوم پزشكی اراک، مجله دانشگاه علوم پزشكی قم، دوره هفتم، شماره ششم، بهمن

 (. بررسی روند تغييرات ميزان زايمان سزارين در ايران و عوامل جمعيت شناسی 2012) عباسی شوازي محمدجالل. ،میری فرهانی لیالا

 .134-127 ،(3)2 ،مجله دانشگاه علوم پزشكی فسا مرتبط با آن در سه دهه اخير.

 تاثير وضعيت مادر در طی مرحله دوم زايمان بر پيامدهاي مادري و نوزادي، . پور رجبعلی فاطمه ، شيرازي وحيده ، فراهانی امیری یالل

 .91، مرداد و شهريور 80ي ، شماره20ي ، دورهزنجانمجله علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشكی 

 شيرازي وحيده. بررسی تاثير وضعيت هاي مختلف قرارگيري در طی مرحله دوم زايمان بر درد، ، رجبعلی پور فاطمه ،فراهانی لیال امیری

 . 95، شماره 1391مجله علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشكی مازندران، آذر  اضطراب، خستگی و تجربه مادر از زايمان.

 دوم مرحله طی در شده مديريت و روتين زدن زور روش دو مقايسه. فراهانی امیری لیال ،باقرپور مريم فرخی، فريبا حيدري، طوبی 

 .1391، سال 6، شماره 11زا، مجله علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشكی رفسنجان، دوره  نخست زنان در زايمان

 بررسی ارتباط سندرم پيش از قاعدگی  با شيرازي وحيده، اصغري جعفرآبادي محمد ،نارنجی فرشته ،حيدري طوبی ،امیری فراهانی لیال .

 مامايی و پرستاري دانشكده مجله ، 1388شاخص توده بدنی در دانشجويان دختر ساکن خوابگاه دانشگاه علوم پزشكی اراک در سال 

  .85-95، 4، شماره 17)حيات(. دوره  تهران پزشكی علوم دانشگاه

 بررسی تاثير  .یانكيس دايو بخردي، رضا ،یترکستان اکبري مهينع عطارها، مهتاب ،یروزبهان نينسر دري،يح ی، طوبیفراهان رییام الیل

 .1-9، 1391، شهريور 4، شماره 15سال  ،مجله دانشگاه علوم پزشكی اراک، رايحه درمانی بر شدت درد ديسمنوره اوليه

 فصلنامه ، بررسی اثر مصرف موضعی شيرمادر بر زمان افتادن بند ناف در نوزادان، تفضلی مهين، محمدزاده اشرف. امیری فراهانی لیال

 .165-171، 3، شماره 14، دوره 1386دانشگاه علوم پزشكی سبزوار )اسرار(، پاييز 

  ،مصرف موضعی شيرمادر در بندناف  آيا، محمد زاده اشرف، اسماعيلی حبيب اله، قزوينی کيارش. یالامیری فراهانی لتفضلی مهين

 .29-35، 1، شماره 10، دوره 1387مجله دانشگاه علوم پزشكی سمنان )کومش(، پاييز ، نوزادان متولد شده روي استقرار باکتريها تاثير دارد؟

  ،تاثير تدريس به روش سخنرانی با بازخورد و سخنرانی به روش  .امیری فراهانی لیالحيدري طوبی، کريمان نورالسادات، حيدري زهرا

 .34-43، 4، شماره 12، دوره 1388مجله دانشگاه علوم پزشكی اراک )ره آورد دانش(، زمستان ، سنتی بر يادگيري و کيفيت تدريس

 برنامه آموزشی و ارزشيابی بالينی موثر بر يادگيري بالينی از ديدگاه مدرسين و . فراهانی  امیری لیال ، روزبهانی نسرين ،نارنجی فرشته

، 12مجله دانشگاه علوم پزشكی اراک )ره آورد دانش(، دوره ، 1387 دانشجويان پرستاري و مامايی دانشگاه علوم پزشكی اراک در سال
 )ويژه نامه پژوهش در آموزش(. 4شماره 

 در حال بررسی، زنجانمجله دانشگاه علوم پزشكی ، هاي تن سنجی و سطح هموگلوبين در زنان بارداربررسی ارتباط شاخص. 

  ودادهير، سيد علی آذين، ليال اميري فراهانی. تحليل برساخت گرايانه فرايند مواجهه سيده بتول حسن پور ازغدي، معصومه سيمبر، ابوعلی
 .62-73، 1397با ناباروري در زنان ايرانی. نشريه پرستاري ايران، شهريور ماه 

 

 

http://fa.journals.sid.ir/JournalList.aspx?ID=1188
http://fa.journals.sid.ir/JournalList.aspx?ID=1188
http://www.zums.ac.ir/journal/search.php?slc_lang=fa&sid=1&auth=%D8%A7%D9%85%D9%8A%D8%B1%DB%8C+%D9%81%D8%B1%D8%A7%D9%87%D8%A7%D9%86%DB%8C+
http://www.zums.ac.ir/journal/search.php?slc_lang=fa&sid=1&auth=%D8%B4%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D8%B2%DB%8C
http://www.zums.ac.ir/journal/search.php?slc_lang=fa&sid=1&auth=%D8%B1%D8%AC%D8%A8%D8%B9%D9%84%DB%8C+%D9%BE%D9%88%D8%B1
http://amuj.arakmu.ac.ir/search.php?slc_lang=fa&sid=1&auth=%D9%86%D8%A7%D8%B1%D9%86%D8%AC%DB%8C
http://amuj.arakmu.ac.ir/search.php?slc_lang=fa&sid=1&auth=%D8%B1%D9%88%D8%B2%D8%A8%D9%87%D8%A7%D9%86%DB%8C
http://amuj.arakmu.ac.ir/search.php?slc_lang=fa&sid=1&auth=%D8%A7%D9%85%D9%8A%D8%B1%DB%8C
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 اميري فراهانی. آگاهی و نگرش مادران نسبت به تربيت جنسی کودکان پيش دبستانی.  حسن پور ازغدي سيده بتول، ،مبردي کتايون
 .Jun;30(106):35-45 2017نشريه پرستاري ايران. 
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 هاكارگاه

 
  يک روز87/ 5/9کارگاه تحليل آزمون و سواالت امتحانی، دانشگاه علوم پزشكی اراک ،  

  ،يک روز5/5/87روش هاي نوين ارزشيابی بالينی، دانشگاه علوم پزشكی اراک ،  

  ،روز 2،  19/10/86-20کنفرانس حل مشكالت شايع شيردهی، دانشگاه علوم پزشكی اراک  

 3، دانشگاه علوم پزشكی ايران،86هاي تنفسی در بارداري انجمن پريناتولوژي ايران سال کارگاه تن آرامی و تجسم خالق و تكنيک-
  روز 2، 2/6/86

  روز 2، 2/6/87-3شگاه علوم پزشكی اراکزايمان، دانسمينار مراقبتهاي قبل، حين و بعد از  

 ،روز 4، 12/2/88-15 گارگاه زايمان فيزيولوژيک و کالسهاي آمادگی زايمان، دانشگاه علوم پزشكی اراک  

 روز 2، 28/5/88-29دانشگاه علوم پزشكی اراک، ، کارگاه تفكر خالق و نوآوري  

  يک روز17/5/88 دانشگاه علوم پزشكی اراک، موثر(گارگاه آموزش مهارتهاي زندگی)مهارت هاي برقراري ارتباط ،  

 20/12/87دانشگاه علوم پزشكی اراک، "آموزش بالينی"کارگاه آموزشی   

 ،روز 4 ،3/11/88-6کارگاه آمادگی زايمان دانشگاه علوم پزشكی اراک، دانشگاه علوم پزشكی اراک  

  روز 2،  10/11/86-11اراک،کارگاه پزشكی مبتنی بر شواهد، دانشگاه علوم پزشكی  

  ،يک روز ،25/11/86کارگاه کارآزمايی بالينی، دانشگاه علوم پزشكی اراک  

 روز 25/9/87،2-26دانشگاه علوم پزشكی اراک، ، کارگاه پژوهشی انتقال دانش  

http://dx.doi.org/10.5812/ijp.81353
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  کارگاه پژوهشیEND NOTE ،روز 3، 11/9/86-13، دانشگاه علوم پزشكی اراک  

 روز 2، 87/ 7/3-8 انشگاه علوم پزشكی اراک،کارگاه اخالق در پژوهش، د  

  ،روز 2 ،21/7/86-22کارگاه روش تحقيق مقدماتی، دانشگاه علوم پزشكی اراک  

  کارگاهSEARCH ،روز 3، 18/4/88-20دانشگاه علوم پزشكی اراک  

  ،روز 2، 4/9/88-5کارگاه اصول طراحی پرسشنامه، دانشگاه علوم پزشكی اراک  
 روز 2، 4/9/88-5دانشگاه علوم پزشكی اراک، ، كترونيكی پزشكیجستجو در منابع ال  

 ،روز 12/10/88،3-14اصول پايه  روش تحقيق در علوم پزشكی، دانشگاه علوم پزشكی اراک  

 روز 20/11/89،2-21 دانشگاه علوم پزشكی اراک، (،2اري در پژوهش هاي علوم پزشكی)آناليز آم  

 روز 2، 4/3/90-5می در پرستاري و مامايی، دانشگاه علوم پزشكی اراک، همايش سراسري دستاوردهاي مداخالت بو  

 ساعت 24، 1/8/90-5 کارگاه بين المللی مطالعات  کيفی، دانشگاه علوم پزشكی تهران  

 آناليز آماري در پژوهش هاي علوم پزشكی با استفاده از نرم افزار SPSS  روز 2، 20/11/89-21 دانشگاه علوم پزشكی اراک ،2سطح  

  کارگاه مقدماتی تحليل کيفی نرم افزارMAXQDA،ساعت 7،  28/8/90 دانشگاه علوم پزشكی تهران  

  کارگاهMixed Method Research ،ساعت 32، 25/4/91-26دانشگاه علوم پزشكی تهران  

 OVID& EBSCO ساعت 30/9/89،8 دانشگاه علوم پزشكی اراک، جستجو در منابع الكترونيكی و اطالعاتی  

 ساعت 32، 91تيرماه ، دانشگاه علوم پزشكی تهران، کارگاه ابزار سازي  

  ساعت 16، 92کارگاه مرور نظامند دانشگاه علوم پزشكی تهران، آبان  

  ساعت 16، 92کارگاه متاآناليز دانشگاه علوم پزشكی تهران، دي و بهمن  

  ساعت 20 ،92کارگاه مصاحبه در تحقيقات کيفی، دانشگاه علوم پزشكی تهران دي 

  ،1/10/94کارگاه ايجاد خالقيت و نوآوري در دانشجويان، دانشگاه علوم پزشكی ايران 

  کارگاهcomplex survey design and analysis ،2/10/94، دانشگاه علوم پزشكی تهران  

 1394 شهريور 10 تهران، پزشكی علوم دانشگاه مند، نظام مروري مطالعات انجام جهت پيشرفته جستجوي کارگاه در شرکت 

 1395 هشتياردب 28-26 ران،يای پزشك علوم دانشگاه کوکران، کيستماتيس مرور کارگاه در شرکت 
 19/3/95 رانيای پزشك علوم دانشگاهی شناس داريپد -کيفی تحقيق روش کارگاه در شرکت 
 15/4/95 ايران، پزشكی علوم دانشگاه بالينی، سازي شبيه کارگاه در شرکت 
 9/4/1395 ايران، پزشكی علوم دانشگاه ،(پيچيده جمالت نگارش) انگليسی زبان به -نگارش آيين کارگاه در شرکت 
 9/4/1395 ايران، پزشكی علوم دانشگاه ،(علمی متون هايژگیوي) انگليسی زبان به -نگارش آيين کارگاه در شرکت 
  1395 وريشهر 12-5 ،یپزشك آموزش و درمان بهداشت، وزارت ،ینيبال قاتيتحق آموزشی کارگاهشرکت در 

 لمیع های كنگره در شركت

 خمينی امام ، بيمارستان23/3/86-24تهران، پزشكی علوم جنسی،دانشگاه اختالت درمان و ارزيابی علمی کنفرانس  

 رازي هاي، همايش86 ايران،آبان پزشكی علوم ايران، دانشگاه مامايی و زنان کنگره هفتمين در شرکت  

 رازي هاي، همايش90 مشهد،خرداد پزشكی علوم ايران، دانشگاه باروري بهداشت و مامايی المللی بين کنگره اولين  

 رازي هاي، همايش90 مرداد 6-4ايران،  پريناتولوژي ايران، انجمن پريناتولوژي و نوزادان مشترک کنگره  

 رازي هاي، همايش90ايران مامايی و انزن متخصصين ايران، انجمن مامايی و زنان المللی بين کنگره نهمين در شرکت  

 علی امام ، تاالر92 ماه بهشتی، دي شهيد پزشكی علوم ناباروري، دانشگاه و باروري کشوري کنگره  

 رازي هاي ، همايش11/4/88 لغايت 8/4/88 تاريخ ايران، از مامايی و زنان متخصصين ايران، انجمن پريناتولوژي و نوزادان مشترک کنگره  

 رازي هاي ، همايش8/4/86 لغايت 5/4/86 تاريخ ايران، از مامايی و زنان متخصصين ايران، انجمن پريناتولوژي و نوزادان مشترک کنگره 



10 
 

 آموزشی های كارگاه در تدریس

 6/2/95 ران،يا يیماما و يپرستار دانشكده خطر پر يهايباردار کارگاه 

 3/3/95  رانيای پزشك علوم دانشگاه ،ی(ردهيش و داروهای )ردهيش کارگاه 

 1394 ماهي د ران،يا یپزشك علوم دانشگاه ینيبال یعلم اتيه ياعضا يبرا نويسی پروپوزال کارگاه مدرس 
 1394ماهي د ران،يا یپزشك علوم دانشگاه ینيبال یعلم اتيه ياعضا يبرا ليبر مراحل اداره چگونگی کارگاه مدرس 
 20/7/94پزشكی ايران، هاي پرخطر، دانشگاه علوم کارگاه بارداري  
 25/8/94هاي دوران بارداري، دانشگاه علوم پزشكی ايران، غربالگري کارگاه 

  ،1/10/94کارگاه اقدام پژوهی، دانشگاه علوم پزشكی ايران  

 27/1/91تهران،  پزشكی علوم باروري، دانشگاه سالمت ارتقاء کارگاه 
 12/10/90تهران،  پزشكی علوم نوجوانان، دانشگاه سالمت ارتقاء کارگاه   

 12/2/88اراک،  پزشكی علوم زايمان، دانشگاه آمادگی کالسهاي کارگاه   

 6/9/87اراک،  پزشكی علوم ايثارگر، دانشگاه و شاهد دانشجويان ويژه مقدماتی تحقيق روش کارگاه   

 2/6/87اراک، پزشكی علوم زايمان، دانشگاه از بعد و حين، قبل مراقبتهاي سمينار   

 26/8/87اراک، پزشكی علوم شيردهی، دانشگاه تداوم و شروع در مشاوره نقش کارگاه 

 20/10/86اراک،  پزشكی علوم شيردهی، دانشگاه شايع مشكالت حل علمی کنفرانس   

 هاكتاب

 
  ،1389بهداشت دست در مراکز بهداشتی) راهنماي دستور العمل بهداشت جهانی(، مترجم، انتشارات يارآشنا 
  1393بالينی شيردهی براي پزشكان و پيراپزشكان، مترجم، انتشارات جامعه نگر، راهنماي 

 های داخلی و خارجی:ژورنال داوری مقاالت

  دانشگاه علوم پزشكی فسامجله 
  دانشگاه علوم پزشكی اراکمجله 
  دانشگاه علوم پزشكی اراکمجله طب مكمل 

 نشريه پرستاري ايران 
 Health journal  
 Global Health Promotion 
 Global Health Journal 

 Human fertility 

 

 عالیق پژوهشی

 
 ه تحقيقات مبتنی بر جامعه، تحقيقات عملياتی )اقدام پژوهی(، مطالعات کارآزمايی بالينی، مرور نظام مند و تحقيقات کيفی و ترکيبی در حوز

 فعاليت فيزيكیهاي مزمن و ارتقا سالمت زنان و آموزش به ويژه پيشگيري از بيماري
 شيرمادر و طب مكمل در مامايی 

 


