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  مشخصات فردي

 نام لیال 

 نام خانوادگی امینی

 محل تولد  تهران

خیابان ولی عصر، باالتر از میدان ونک، خیابان  تهران،

 رشیدياسمی، دانشکده پرستاري و مامايی ايران

  آدرس محل كار

 شماره تلفن محل كار 88882885

 شماره تلفن همراه 

  فاكس محل كار 

Amini.l@iums.ac.ir پست الکترونیکی، كار آدرس  

  آدرس پست الکترونیکی، شخصی 

  تجربیات پژوهشی

 پايان نامه

 راهنمایی 

 1397افسانه طالبی،  دانشجو خانم، ياسپرم در مردان تحت درمان نابارور یفیو ک یکم يبر شاخص ها يد نیتامیمکمل و ریتأث 

 دانشجو ، کیستیک یزنان مبتال به سندرم تخمدان پل یو هورمون کیمتابول يبر شاخص ها نیعصاره دارچ یکپسول خوراک ریبررسی تاث

 1397صنم هادي پور صیقالنی،  خانم

 دانشجو ، سیاسکلروز پلیزنان با مولت یو عملکرد جنس يدیاستروئ يسطوح هورمون ها ،یقاعدگ يبرالگو يد نیتامیقرص و ریتاث یبررس

 1396، سیمین زرآبادي پور خانم

 نیتامیو يمصرف توام قرص ها ریتاث یبررس E  وC زنان با عالئم  یو شدت درد لگن ویداتیاسترس اکس يومارکرهایب یسرم ریبر مقاد

 1396راضیه چگینی،  دانشجو خانم، وزیآندومتر

 مهتاب  خانمدانشجو ، کیستیک یدرمان زنان نابارور مبتال به سندرم تخمدان پل تیو موفق یبرسالمت عموم نیامیت یقرص خوراک ریتاث

 1396مطیع، 

 تحت درمان  کیستیک یوعالئم زنان مبتال  به سندرم تخمدان پل یشگاهیلقاح آزما يامدهایو پ یزندگ تیفیبر ک وگای ناتیتمر ریتاث یبررس

 1396مریم محسنی،  دانشجو خانم، ينابارور

 آرزو  دانشجو خانم، کیستیک یسالمت زنان مبتال به سندرم تخمدان پل يبر شاخص ها یگل میعصاره مر یکپسول خوراک ریتاث یبررس

 1396ملکی، 

  ،1395 ان،یمرجان همت دانشجو خانمبررسی مقایسه اي اختالالت باروري در زنان مبتال و غیر مبتال به صرع شهر تهران 

 مراجعه کننده به مراکز منتخب  به لوپوس اریتماتوي سیستمیک و غیر مبتال زنان مبتالدر خشونت خانگی و تنش روانی اي  بررسی مقایسه

شتی ردمانی اریان گاه علوم زپشکی و خدمات بهدا  دانش

 دانشکده رپستاری و مامایی

mailto:hpeyravi@hotmail.com
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 .1392،فهیمه بالو دانشجو خانم ،1391روماتولوژي وابسته به دانشگاه علوم پزشکی تهران سال 

  در زنان نخست حامله مراجعه کننده به و بارداریهاي خودبخودي بررسی مقایسه اي  پیامدهاي بارداري پس از درمان ناباروري

 .1392، زهرا صفایی دانشجو خانم، 1391-مراکزآموزشی و درمانی و مراکزمنتخب ناباروري شهرتهران

  دانشجو ، 1391بررسی ارتباط ابعاد خشونت خانگی با ویژگیهاي شخصیتی زنان مراجعه کننده به مرکز پزشکی قانونی شهر تهران،  سال

 .1392مریم حیدري،  خانم

 دانشجو  ، یی، عزت نفس و ارزش گذاري به بدن در زنان مبتال و غیر مبتال به سندرم تخمدان پلی کیستیکاي رضایت زناشوبررسی مقایسه

 .1392، کبري ولیان خانم

  بررسی موانع انجام غربالگري ماموگرافیک سرطان پستان در زنان مراجعه کننده به درمانگاه هاي مراکز آموزشی/درمانی  منتخب وابسته به

 .1390، مژگان رضایی دانشجو خانم ،1389شکی تهران، سال دانشگاه علوم پز

 بررسی تاثیرقرصهاي خوراکی پیشگیري ازبارداري برفعالیت بیماري زنان مبتالبه آرتریت روماتوئیدمراجعه کننده به مراکزمنتخب روماتولوژي 

 .1390، مهري کلهر دانشجو خانم ،1389الس تهران،
 مشاوره

 سال  ران،یا یدانشگاه علوم پزشک یمنتخب آموزش يها مارستانیو عوامل مرتبط با آن در ب بریل نیح نالیواژ نهیدرک زنان از معا یبررس

 1396، دانشجو خانم سمانه دباغ فکري، 1395

 دانشجو خانم، بررسی سطح فعالیت هاي ورزشی و باورهاي مرتبط با آن در دانش آموزان دختر مدارس راهنمایی دولتی شهر رفسنجان 

 .1392مرضیه نجار محی آبادي، 

  بررسی سطوح مشکالت جنسی زنان با مولتیپل اسکلروزیس و ارتباط آن با کیفیت زندگی در مراجعین به انجمن ام اس ایران، تهران، سال

 .1390، کوثر قادري دانشجو خانم، 1389

  بستري در بخش پس از زایمان بیمارستان شهید اکبرآبادي بررسی پیامدهاي بارداري وزایمان در زنان با بارداري هاي خواسته وناخواسته

  .1388، خدیجه بیات دانشجو خانم، 1388در سال 

  بررسی ارتباط وضعیت شیردهی با افسردگی پس از زایمان در زنان مراجعه کننده به مراکز بهداشتی درمانی منتخب دانشگاه علوم پزشکی

 .1388، پروین زارع دانشجو خانم ،1388ایران در شهر تهران، سال 

 طرح های تحقیقاتی

  مراکز منتخب درمان بررسی کیفیت زندگی وارتباط آن با سالمت عمومی در مبتالیان به سندرم تخمدان پلی کیستیک مراجعه کننده به

 (پایان یافته-مجري)1388شهر تهران ـ سال  ناباروري

 1389بررسی ارتباط بین  عوامل مادري  با پیامدهاي نامطلوب بارداري در زنان نخست زاي مراجعه کننده به بیمارستان شهید اکبرآبادي-

  (پایان یافته-مجري) 1388

 شهر  اي سطح سرمی لیپیدها در دوقلوهاي تک تخمکی و دو تخمکی مبتال و غیر مبتال به سندروم تخمدان پلی کیستیکررسی مقایسهب ،

 (پایان یافته-مجري)1385تهران، سال 

  نان مبتال و غیر مبتال به سندرم تخمدان پلی کیستیک مراجعه کننده به درمانگاههاي بررسی مقایسه اي رضایت جنسی و تنش روانی در ز

بررسی ارتباط بین استرس ناباروري و حمایت  مجري(-)در حال اجرا 1391منتخب زنان وابسته به دانشگاه علوم پزشکی تهران سال 

)در حال 1391اجتماعی درک شده در زنان و همسران مردان نابارور مراجعه کننده به مرکز درمان ناباوري و سقط مکرر ابن سینا سال 

 ( مجري-اجرا

  مراجعه کننده به کلینیک هاي منتخب  اریتماتوز سیستمیککیفیت زندگی و عملکرد جنسی زنان مبتال به لوپوس بررسی  ارتباط

 (مجري-)در حال اجراروماتولوژي شهر تهران

 دي  -یو-بررسی عوارض جانبی آي CU Safe (300,+300) و TCu380 A  پایان یافته)1386-1387در زنان شهر همدان، سال-

 (همکار

http://research.tums.ac.ir/user/view_tarh_form.phtml?admin=l-amini@tums.ac.ir&seed=trhRzgPKSZ8SMbE13qUg13ktUFjtAh9QJtR67TLLdHpEOuyjPB&cod_tarh=91-02-28-18323
http://research.tums.ac.ir/user/view_tarh_form.phtml?admin=l-amini@tums.ac.ir&seed=trhRzgPKSZ8SMbE13qUg13ktUFjtAh9QJtR67TLLdHpEOuyjPB&cod_tarh=91-02-28-18323
http://research.tums.ac.ir/user/view_tarh_form.phtml?admin=l-amini@tums.ac.ir&seed=trhRzgPKSZ8SMbE13qUg13ktUFjtAh9QJtR67TLLdHpEOuyjPB&cod_tarh=91-01-28-16739
http://research.tums.ac.ir/user/view_tarh_form.phtml?admin=l-amini@tums.ac.ir&seed=trhRzgPKSZ8SMbE13qUg13ktUFjtAh9QJtR67TLLdHpEOuyjPB&cod_tarh=91-01-28-16739
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  (همکار-پایان یافته)1386میزان آگاهی زوجین از بهداشت جنسی، تهران، سال سنجش 

 مقاله های منتشر شده

 فارسی

 پلیو عوامل مرتبط با آن در زنان مبتال به مولت یاختالالت قاعدگ ی. بررسدیحم یمسعود،حقان دیس ينبو ال،یل ینیام ن،یمیس پوريزرآباد 

 .43-52( : 4) 21 ;1397. رانیا ییو نازا یی. مجله زنان، ماماسیاسکلروز

 درک شده و استرس  یاجتماع تیحما نیمنا. ارتباط ب ییسرایپور عل یزهرا، مرتض یاول شهر هما، رئوف یبهزاد، صادق یقربان ال،یل ینیام

 .31-39(:111) 31 ;1397. رانیا يپرستار هیدر همسران مردان نابارور. نشر ينابارور

 مبتال به صرع.مجله  ریغدر زنان مبتال و سمیرسوتیو شدت ه یفراوان سهیکوروش. مقا یقره گوزل ،یعل يمنتظر ال،یل ینیمرجان، ام انیهمت

 1-6( : 23) 19 ;1395. رانیا ییو نازا ییزنان، ماما

 ی. مجله علمدیروماتوئ تیآرتر يماریب تیبر فعال ییایباکتر نوزیدرمان واژ ریآمنه. تأث یکانیبار ال،یل ینیمهناز، ام یعباس ،يکلهر مهر 

 .18-25( :2) 20 ;1395. نیقزو یدانشگاه علوم پزشک

 گونومیاثر عصاره کال ی. بررسمهیفه یتهران یمنصوره، رمضان نینجمه، موحد انیتهران ال،یل ینیام ( کوموسومCalligonum Comosum )

 1394 122-115( :56) 4 ;1394. فصلنامه گیاهان دارویی. کیستیکیبر بافت تخمدان موش مدل تخمدان پل

  لیال امینی ، مریم حیدري، انوشه حقیقی، فاطمه رحیمی کیان. بررسی عملکرد جنسی زنان مبتال به لوپوس اریتماتوز سیستمیک. مجله

 .309-316، صفحات 1393، 121، شماره 24دانشگاه علوم پزشکی مازندران، دوره 

 رمبتالیزنان مبتال و غ ینیو بال یهورمون ،یکیمتابول يشاخص ها یبرخ يها سهیمقا یبررس. ییفاطمه اسکو ،یمحمدرضا صادق ،ینیام الیل 

 .1-8، صفحات 1393، 3، شماره2دوره  ،ینیبال ي. فصلنامه مراقبتهاسمیرسوتیبه ه

 ن تحت خشونت اجتماعی آن در زنا -هاي فرديکنندهلیال امینی ، مریم حیدري ، حمیدرضا دانش پرور. سالمت روان و برخی تعیین

 .599 -605( : 8) 12 ;1393خانگی. مجله پرستاري و مامایی ارومیه. 

 روش به شده باردار حامله نخست زنان در بارداري پیامدهاي بررسی .سامانی نیسانی لیال جمشیدي، انگیز روح صفائی، زهرا امینی، لیال 

 .506-14(:7) 12 ;1393ارومیه.  مامایی و پرستاري دانشکده آزمایشگاهی. مجله لقاح

  هما صادقی اول شهر، مرضیه نجارمحی آبادي، لیال امینی ، حمید حقانی. بررسی سطح فعالیت هاي ورزشی و باورهاي مرتبط با آن در

 .40-47: (1) 9 ;1393رستاري. دانش آموزان دختر. پژوهش پ

 عباس مهران. بررسی ارتباط ابعاد خشونت خانگی با برخی تعیین کننده  لیال امینی ، مریم حیدري ، حمیدرضا دانش پرور ، بنفشه قرائی ،

 .131-5( :114) 24 ;1393هاي اجتماعی ساختاري سالمت زنان. مجله دانشگاه علوم پزشکی مازندران . 

 به سندرم تخمدان گذاري به بدن در زنان مبتال هاي ارزشلیال امینی ، کبري ولیان ، هما صادقی اول شهر ، علی منتظري. مؤلفه

 .212-216 ( :2) 23 ;1392کیستیک. مجله دانشگاه علوم پزشکی مازندران . پلی

  .)باردار نسبت به تأثیر آموزش جنسی بر عملکرد جنسی زنان هدیه ریاضی، سحر بانوزاده، عباس مقیم بیگی، لیال امینی)مولف مسئول

 .7-12، صفحات 1392، 2، شماره1مراقبتهاي بالینی، دوره . فصلنامهفعالیت جنسی در دوران بارداري

 به مراجعین در اسکلروزیس مولتیپل به مبتال زنان زندگی کیفیت با مرتبط امینی. عوامل لیال خویی، مرقاتی السادات عفت قادري، کوثر 

، صفحات:  1392آذر نهم، شماره هفدهم، کرمانشاه، سال پزشکی علوم دانشگاه پژوهشی علمی . ماهنامه1389 -تهران اس ایران، ام انجمن

614-611. 

 مقایسه خشونت خانگی در زنان مبتال و غیر مبتال به لوپوس اریتماتوي  .لیال امینی, فهیمه بالو, زهرا بهبودي مقدم, عباس مهران

 .1-6، صفحات:1392، 1، شماره 1دوره ، مجله مراقبتهاي بالینی .سیستمیک

  لیال امینی، زهرا صفایی، روح انگیز جمشیدي، لیال نیسانی سامانی. بررسی مقایسه اي پیامدهاي مادري بارداري پس از لقاح داخل

له دانشکده . مج1391-آزمایشگاهی و بارداري خودبخودي در زنان نخست حامله مراجعه کننده به مراکز آموزشی و درمانی شهر تهران

 . 706-713، صفحات:1392، 9، شماره 11پرستاري و مامایی ارومیه، دوره 

http://sw.tums.ac.ir/detail.asp?articleID=17581
http://sw.tums.ac.ir/detail.asp?articleID=17581
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  .)ت تأثیر آموزش جنسی بر باورهاي زنان باردار نسبت به فعالیهدیه ریاضی، سحر بانوزاده، عباس مقیم بیگی، لیال امینی)مولف مسئول

 . 367-74، صفحات1392، 4، شماره12دوره پایش، . فصلنامهجنسی در دوران بارداري

  لیال امینی، زهره محمودي، فاطمه حسینی، ابوالفضل محمودي. ارتباط بین تعیین کننده هاي اجتماعی ساختاري سالمت و پیامدهاي

 . 109-115، صفحات 1392، 1، شماره20پزشکی سبزوار،دوره  بارداري: زایمان زودرس و پارگی زودرس کیسه آب.  مجله دانشگاه علوم

 سرورپرویزي، آغافاطمه حسینی. بررسی موانع نگرشی غربالگري ماموگرافیک سرطان )مولف مسئول(مژگان رضایی قاضدهی، لیالامینی ،

 .68-74، صفحات 1392، 99، شماره23پستان درزنان. مجله دانشگاه علوم پزشکی مازندران،دوره

 مینی،نعیمه سیدفاطمی،علی منتظري،زهره محمودي،سهیالعارفی،فاطمه حسینی،هماصادقی اول شهر،بهزادقربانی. کیفیت زندگی زنان لیالا

 . 857-62، صفحات1391، 6، شماره11مبتالبه سندرم تخمدان پلی کیستیک. فصلنامه پایش، دوره

 عملکردجنسی وکیفیت زندگی زنان مبتال به مولتیپل اسکلروزیس  خویی،کوثرقادري،لیالامینی،حمیدحقانی. بررسی عفت السادات مرقاتی

 .7-14، صفحات1391، 5، شماره15.مجله زنان، مامایی و نازایی ایران، دوره1389مراجعه کننده به انجمن ام اس ایران درتهران درسال

 اجتماعی مرتبط  -لی کیستیک وبرخی عوامل فرديلیال امینی، بهزاد قربانی، نعیمه سیدفاطمی. سالمت روان زنان مبتالبه سندرم تخمدان پ

-41،صفحات78،1391،شماره25باآن. نشریه مرکزتحقیقات مراقبتهاي پرستاري دانشگاه علوم پزشکی تهران)نشریه پرستاري ایران(، دوره

34 . 

 یزان بیلیروبین نوزادي در نوزادان مریم سابوته، لیال امینی، مجید کالنی، نسیمه ستایش ولی پور. بررسی تأثیرترنجبین خوراکی برکاهش م

 . 1-7، صفحات 1391، 185، شماره 30بستري دربخش نوزادان. مجله دانشکده پزشکی اصفهان، دوره 

 .گونه ایرانی پرسشنامه کیفیت زندگی مرتبط با سالمت ویژه مبتالیان به سندرم تخمدان پلی » لیال امینی، بهزاد قربانی، علی منتظري

 . 213-219، صفحات1391، بهار 2، شماره11، فصلنامه پایش، دوره«رجمه، روایی و پایایی (: تPCOSQکیستیک)

 ،نشریه تخصصی طب سنتی و مکمل درمانگر.شماره 1390، "درمان هاي مکمل در سندرم تخمدان پلی کیستیک"هماصادقی، لیال امینی ،

 .48.صفحات31-30

  .وامل موثر در پیشگویی موفقیت اینداکشن، مجله دانشگاه علوم پزشکی و خدمات ع»هما صادقی، نرجس بحري، آرش اکابري، لیال امینی

 . 118-124. صفحات 1390، تابستان 2، شماره 18بهداشتی درمانی سبزوار، دوره

  بررسی عوارض جانبی .»زهرا قدسی، لیال امینیIUD  نوعTCu380A) 300+ ،  300و (Cu-Safe  ،در زنان شهر همدان

 .61-8. صفحات 1389، خرداد و تیر 76سال بیستم، شماره  دانشگاه علوم پزشکی مازندران.مجله «1387سال

 فصلنامه باروري و -1389 -بررسی ارتباط پیامدهاي نامطلوب بارداري با وقوع ناباروري ثانویه -الهام نیسانی سامانی، لیال امینی

 .121-125، صفحات: 2،شماره11ناباروري،دوره

 ،شیوع عوارض جانبی و میزان تداوم استفاده از  »امینی ل. قدسی ز، جنابی الفIUD CU Safe(300,300+) 87درزنان شهر همدان- 

  .3-8.صفحات 49-50. نشریه پزشکی تامین اجتماعی. شماره 1388«. 1386

  ر وضعیت نشسته بر طول مدت بررسی تاثیر زایمان د» کاشانیان.مریم  جمشیدي،روح انگیز  رحیمی ها،فهیمه  جهانفر،شایسته  امینی،لیال

 .27-31،صفحات32و33،شماره 15و16. فصلنامه پرستاري ایران،1382«.مرحله سوم و حجم خونریزي مراحل سوم و چهارم زایمان 

  شماره 15.فصلنامه پرستاري و مامائی ایران،1382«.خشونت بر علیه زنان در بارداري»امینی. لیال  دانش کجوري،مهوش،

 .31-39،صفحات30و31

  تاثیر وضعیت نشسته بر طول مرحله دوم زایمان و .» .جمشیديروح انگیز  کاشانیان،مریم رحیمی ها، فهیمه  جهانفر،شایسته  امینی،لیال

 .59-63،صفحات29،شماره 14. فصلنامه پرستاري و مامائی ایران،1381«.آپگار نوزاد

 نشریه 1388وري بر تاثیر شیرخشت و ترنجبین در درمان زردي نوزادي. مر»یال امینی، مریم سابوته،نسیمه ستایش ولی پور،مهناز میري.ل.

 .43-44.صفحات 23-24تخصصی طب سنتی و مکمل درمانگر.شماره 

 ،31، نشریه تخصصی طب سنتی و مکمل درمانگر.شماره 1390، "ژنها در سالمت بارورينقش فیتواسترو "لیال امینی،هماصادقی-

 . 94-96.صفحات 30

 26.نشریه تخصصی طب سنتی و مکمل درمانگر.شماره 1389علل زایمان سخت از دیدگاه طب ایرانی. »هناز میري.لیال امینی، م-

http://sw.tums.ac.ir/detail.asp?articleID=17581
http://sw.tums.ac.ir/detail.asp?articleID=17581
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 .20.صفحات 25

 .نشریه تخصصی طب سنتی و مکمل 1389وضعیت حین زایمان راهی براي زایمان آسان از گذشته تا کنون. »لیال امینی، مهناز میري.

 .21-22.صفحات 25-26درمانگر.شماره 

 صفحات 21-22.نشریه تخصصی طب سنتی و مکمل درمانگر.شماره 1387-88«.اورام دحم در متون طب سنتی»یال امینی،مهناز میري.ل.

27-26 . 

 .صفحات 16.نشریه تخصصی طب سنتی و مکمل درمانگر.شماره 1386«.کاهش عوارض یائسگی با درمانهاي گیاهی»مهناز میري،لیال امینی.

109-106.  

English: 
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1. Effat Merghati-Khoei, Kowsar Qaderi, Leila Amini, Jeffrey E.Korte. Sexual problems among women 

with multiple sclerosis. Journal of the Neurological Sciences 2013; 331: 81–5. 

2. ZohrehMahmoodi, FarangisShahpoorian, FaridehBastani, SoosanParsay, FatemehHoseini, Leila Amini, 

ShayestehJahanfar. The prevalence and severity of premenstrual syndrome (PMS) and its’ associated 

signs and symptoms among college students. AJBAS. 4(8):3005-9. 

PubMed: 
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Amini*(Corresponding Author), The Association between Maternal Factors and Preterm Birth and 

premature Rapture of Membranes. Journal of Family and Reproductive Health.2010;4(3)135-139. 

Others: 

9. Amini L, Tehranian N, Movahedin M, Ramezani Tehrani F, Soltanghoraee H.  Polycystic Ovary 



 

 6 
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Health and Reproduction Sciences (IJWHR) 2016; 4(1):13-7. 

10. Amini L, Heidary M, Daneshparvar H. Personality Traits and their Impacts on the Mental Health of 
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12. Leila Amini, Fatemeh Oskouie, Babak Behnam, Mohammad Reza Sadeghi. Polycystic ovary syndrome 

in monozygotic twins concordant for lipid profiles in Iranian reproductive women.  International 

Journal of Women’s Health and Reproduction Sciences (IJWHR). 2014;2(4):236-9. 
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14. Jahanfar-Sh,Amini-L,Jamshidi-R.2004.Third and fourth stages of labour Sitting position.British 

Journal Of Midwifery,July,Vol 12,No7,pp:437-446. 

 كتاب ها )گردآوری و تدوين، ترجمه، ويرايش(

 )1390، درسنامه بیماریهاي داخلی و جراحی دستگاه گوارش درمامائی)بارداري، زایمان، شیردهی. 

 ن )در نوبت چاپ(.بهداشت زنان، مفهومی کلیدي براي سالمت )به سفارش مدیریت فرهنگی هنري شهرداري منطقه هشت تهرا 

 ارائه هاكنفرانس ها/سمینارها/ 

  ارائه شفاهی

1. Premenstrual syndrome in women with epilepsy, 2nd International congress of Reproductive Health 

and Childbearing, 20-21 May 2017, Tehran, Iran. 

2. Comparison of reproductive disorders among women with and without epilepsy in Tehran, 2nd 

International congress of Reproductive Health and Childbearing, 20-21 May 2017, Tehran, Iran 

Maternal Outcomes after In Vitro Fertilization. 16thRoyan International Congress on Reproductive 

Biomedicine. 2-4 September 2015. Tehran, Iran 

3. 15th Royan International Congress on Reproductive Biomedicine. 3-5 September 2014. Tehran, Iran

  

4. 14thRoyan International Congress on Reproductive Biomedicine. 3-6 September 2013. Tehran, Iran. 

5.  12thRoyan International Congress on Reproductive Biomedicine. 7-9 September 2011  . Tehran, Iran. 

  ،1390، دانشگاه علوم پزشکی جندي شاپور اهوازنخستین کنگره بین المللی مرحله سوم زایمان و سالمت زنان. 

 دانشگاه صنعتی امیر  -نانوتکنولوژي: انقالبی دوباره در پزشکی. اولین همایش بین المللی ارزیابی فن آوریهاي نوین تشخیصهاي پزشکی

 .1387،کبیر

 دانشگاه علوم  -بت از بهداشت زنان در عصربیوتکنولوژي. ششمین کنگره سراسري مراقبتهاي پرستاري و مامایی:دستاوردها و تازه هامراق

 .1387، پزشکی ایران

 دانشگاه علوم پزشکی وخدمات  -کنگره مراقبتهاي حمایتی و تسکینی در سرطان –پژوهشی کیفی برجنبه هاي مثبت زندگی بعد از سرطان

 .1387،شتی درمانی شهید بهشتیبهدا

  1386ایران، سمینار آماده سازي براي زایمان طبیعی، دانشکده پرستاري و مامائی دانشگاه علوم پزشکی  –وضعیتهاي زایمانی. 

 1383، همایش منطقه اي دیابت، دانشگاه آزاد اسالمی واحد آستارا -مشاوره قبل از بارداري در زنان مبتال به دیابت. 
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  پوسترارائه 

1. 19th Congress on Reproductive Biomedicine and 14th Congress on Stem Cell Biology and Technology 

on 29-31 August 2018, Tehran, Iran. Can Yoga exercises improve in vitro fertilization outcomes in 

Women with Polycystic Ovary Syndrome? 

2.  13thRoyan International Congress On Reproductive Biomedicine. 4-7 September 2012. Tehran, Iran.  

 1391، کنگره ملی زایمان ایمن، سزارین یا زایمان طبیعی؟ دانشگاه علوم پزشکی همدان. 

 1389، ناصفها پزشکی علوم غددومتابولیسم،دانشگاه هاي تازه سراسري همایش وسومین المللی بین همایش اولین. 

3. Lipid profile in women with polycystic ovary syndrome (PCOS): A comparative study. Amini L, 

Sadeghi MR, Oskuie SFH, Jahanfar S, Maleki H, Hamze-Zadeh HR. 11THRoyan international congress 

on reproductive biomedicine 2010, Tehran, Iran. 

  اساسی در ارتقاءکیفیت زندگی و بهداشت سالمندان،چهارمین کنگره سراسري مراقبتهاي پرستاري ومامائی)ارتقاء ورزش:مفهومی

 .1384، سالمت(،دانشگاه علوم پزشکی ایران 

 د سمینار جایگاه بهداشت جنسی در باروري وناباروري،پژوهشکده ابن سینا و دانشگاه علوم پزشکی شهی -پیري یائسگی و اختالالت جنسی

 .1383، بهشتی

 بررسی جامع ابعاد سقط جنین در ایران دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه و پژوهشکده ابن  -چشم انداز بهداشتی سقط جنین در دنیاي امروز

  .1381، سینا

 ده ابن سینابررسی جامع ابعاد سقط جنین در ایران، دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه و پژوهشک --سقط جنین از دیدگاه فلسفه و اخالق ،

1381. 

 فعالیت های فرهنگی

 رانایعلوم پزشکی  دانشگاهکمیته فرهنگی دانشکده پرستاري و مامایی  یت درعضوسابقه  .1

 و عضو افتخاري فعلی این موسسه« موسسه مردم نهاد شروع خوب زندگی»عضو اولیه هیئت موسسین  .2

 فرهنگسراي خانواده در زمینه هاي:تهران و  8همکاري با مدیریت فرهنگی و هنري منطقه  .3

 تدریس در کارگاه هاي آموزش بهداشت زنان و تاکید بر بهداشت جنسی )شروع خوب( -

 hamsar.irهمکاري در سایت آموزشی  -

 جنسی به سفارش آن مدیریت سالمتدر مورد  و تالیف کتاب و بروشور طراحی و اجراي پروژه تحقیقاتی -

  جوايز و افتخارات

  حمایت  بنیاد ملی نخبگانعضو تحت 

 ایران یدانشگاه علوم پزشک ییگروه ماما یرتبه نخست پژوهش 

 رتبه نخست پژوهشی گروه مامایی دانشگاه علوم پزشکی تهران 

  ایران علوم پزشکی دانشگاهیی دانشکده پرستاري و مامایی دانشجو خانماستاد نمونه از منظر بسیج 

 علوم پزشکی تهران دانشگاهدانشکده پرستاري و مامایی  یاندانشجو خانمدیدگاه از  استاد برتر 

 شروع » به مناسبت همکاري و تدریس در کارگاه هاي« جناب آقاي دکتر محمدباقر قالیباف» دریافت جایزه و لوح تقدیر از شهردار تهران

 ، برگزار شده توسط مدیریت فرهنگی هنري منطقه هشت تهران«خوب

  وزیر علوم، تحقیقات و فن آوري و آقاي دکتر رنجبر ریاست دانشگاه تربیت  دانشجو خانمجناب آقاي دکتر دریافت جایزه و لوح تقدیر از
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 دانشگاه تربیت مدرس 1390کسب رتبه اول ورودي آزمون دکتري  براي» « مدرس

 ی استعداد درخشان دانشگاه تربیت مدرس در مقطع دکتري تخصصیدانشجو خانم 

 ی ایراناسی ارشد دانشکده پرستاري و مامائی دانشگاه علوم پزشکی رتبه اول کارشندانشجو خانم 

  ی رتبه اول کارشناسی دانشکده پرستاري و مامائی دانشگاه علوم پزشکی همداندانشجو خانم 

  اطالعات ديگر

  

 1393شهريور آخرين بازبینی:

 


