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 ( CV) يسوابق حرفه ا

 

 

 

 

 

 

 

  مشخصات فردي 

 

 نام  

 نام خانوادگي 

 محل تولد  

 

 آدرس محل كار 

 شماره تلفن محل كار 

 شماره تلفن همراه 

 فاكس محل كار  

Keshavarz.m@iums.ac.ir 

 
 پست الكترونيكي، كار  آدرس

MKmarkesh@gmail.com آدرس پست الكترونيكي، شخصي 

     رتبه علمي

 استاديار

 موزشي آمدارك و دوره هاي 

 تهران( )دانشگاه علوم پزشكی  تخصصی بهداشت باروری  دکتری

 تهران(مامائی )دانشگاه علوم پزشكی آموزش کارشناسی ارشد 

 کارشناسی مامائی) دانشگاه علوم پزشكی شهيد بهشتی(  

  دوره هاي آموزشي

 (  1374کارگاه مقدماتی آموزش پزشكی جامعه نگر)دانشگاه علوم پزشكی شاهرود() مرداد  •

 ( 1375کارگاه مقدماتی آموزش پزشكی روش تدريس)دانشگاه علوم پزشكی شاهرود()شهريور •

 (  1376بررسی سالمت جنين )دانشگاه علوم پزشكی شاهرود( )تير ماه  •

 ( 1377كی شاهرود()بهمن  کارگاه آموزشی طراحی درس)دانشگاه علوم پزش •

 (  1378() علوم پزشكی شاهرود()مهر ماه  P.B.L-P.A.Lکارگاه متدولوژی تدريس )   •

 ( 1379کارگاه مقدماتی روش تحقيق)دانشگاه علوم پزشكی شاهرود( )بهمن   •

 ( 1380کارگاه روش تحقيق پيشترفته )دانشگاه علوم پزشكی شاهرود( ) •

 ( 1382زمايشگاه های مهارتهای بالينی)دانشگاه علوم پزشكی شهيد بهشتی()کارگاه آموزشی تدريس مهارت ها در آ •

 ( 1382کارگاه آموزشی درس با بهره گيری از رايانه برای دانشجو يان پزشكی )دانشگاه علوم پزشكی شهيد بهشتی() •

 (  1382کارگاه مقاله نويسی )دانشگاه علوم پزشكی شاهرود( ) •

 (  1382پزشكی شاهرود( ) کارگاه روش طرح درس )دانشگاه علوم •

شتی ردمانی  گاه علوم زپشکی و خدمات بهدا دانش

 اریان

 دانشکده رپستاری و مامایی 
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 ( 1382کارگاه روش تحقيق پيشترفته )دانشگاه علوم پزشكی شاهرود( )شهريور  •

 (  1383)دانشگاه علوم پزشكی شاهرود( ) SPSSکارگاه پيشترفته آموزش نرم افزار   •

 (  1383)دانشگاه علوم پزشكی شاهرود()شهريور  EPI- INFOکارگاه آموزشی نرم افزار  •

 (  1383کارگاه برخورد با عفو نتهای ويروسی دوران حاملگی )معاونت بهداشتی دانشگاه علوم پزشكی شاهرود( )شهريور  •

 ( 1383سمينار مرافبت از زخم )دانشگاه علوم پزشكی شاهرود( )تابستان  •

 ( 1383)دانشگاه علوم پزشكی شاهرود( )بهمن  FOCUS-PDCAر روش کارگاه مقدماتی مديريت کيفيت جامع با تاکيد ب •

 (  1384کارگاه پيشترفته روش تدريس نوين )دانشگاه علوم پزشكی شاهرود( )تير ماه  •

 (  1384( )دانشگاه علوم پزشكی شاهرود( )شهريور ماه  CVکارگاه روش تدوين کارنامه آموزشی، پژوهشی و اجرائی )  •

 (  1385ارتباط )دانشگاه علوم پزشكی شاهرود( )ارديبهشت ماه -خالقيت-روزه آموزش 2کارگاه  •

 ( 1385کارگاه روش پژوهش کيفی)دانشگاه علوم پزشكی شاهرود(تير ماه  •

 ( 1385کارگاه يك روزه مراقبت های دوران بارداری)معاونت بهداشتی دانشگاه علوم پزشكی شاهرود( )تير ماه   •

 ( 1385پزشكی شاهرود( )آبان ماه طراحی منظم آموزشی )دانشگاه علوم  •

 (  1385کارگاه آموزشی حل مشكالت شايع شير دهی )معاونت بهداشتی دانشگاه علوم پزشكی شاهرود( )بهمن ماه  •

 (  1386دومين کارگاه آموزشی نظام آموزشی از نظر گانيه )دانشگاه علوم پزشكی شاهرود( )تير ماه  •

 (  1386علوم پزشكی شاهرود( )مرداد ( )دانشگاه   Study Guideمطالعه راهنما )  •

 (  1386ارائه بازخورد به دانشجويان در موقعيت بالينی)دانشكده پرستاری مامائی ايران()دی ماه  •

 (  1386افزايش تبحر اطالحاتی اعضای هيات علمی )دانشكده پرستاری مامائی ايران( )دی ماه  •

 (  1386سمينار زايمان در آب و راه اندازی واحد مربوطه )دانشكده پرستاری مامائی ايران()بهمن ماه  •

 (  1386کارگاه ارزيابی پژوهش و شاخص های آن)دانشكده پرستاری مامائی ايران()بهمن ماه  •

 (  1386کارگاه مقدماتی اخالق حرفه ای و مقررات مامائی )دانشكده پرستاری مامائی ايران() بهمن ماه  •

 ( 1387و کاربرد آن در ليبر و زايمان)دانشكده پرستاری مامائی ايران()ارديبهشت  TENSسمينار  •

 ( 1387)دانشكده پرستاری مامائی ايران( )تير  Athensکارگاه بهره گيری از  •

 ( 1387مرور سيستماتيك )دانشكده پرستاری مامائی ايران( )تير ماه   کارگاه  •

 (  1387)دانشكده پرستاری مامائی ايران( ) دی ماه  Program Evaluationکارگاه  •

 (  1387)دانشكده پرستاری مامائی ايران( ) دی ماه  Motivation in adult Learnerکارگاه  •

 (  1387ه پرستاری مامائی ايران() بهمن ماه اولين سمينار زايمان فيزيولوژيك )دانشكد •

 ( 1388کارگاه پيشرفته مطالعات مداخله ای و ثبت کار آزمائی بالينی )دانشكده پرستاری مامائی ايران( ) تير ماه  •

 ( 8/11/88شرکت در اولين همايش آموزش پزشكی در هزاره سوم )دانشگاه علوم پزشكی تهران( )- •

 ( 10/2/89)دانشگاه علوم پزشكی تهران( ) Mixed method Researchکارگاه آموزشی - •

 ( 10/2/89کارگاه آموزشی مديريت در آموزش )دانشگاه علوم پزشكی تهران( )- •

 ( 23/4/89)دانشگاه علوم پزشكی تهران( )  OSCEکارگاه- •

 (3/5/89الی  2/5/89کارگاه طراحی آموزشی )دانشگاه علوم پزشكی تهران( ) - •

 (10/11/89چينی)دانشگاه علوم پزشكی تهران( )کارگاه طب سنتی  - •

 (9/12/89اخالق پزشكی و حرفه ای)دانشگاه علوم پزشكی تهران(  )- •

 ( 26/2/1390سيستم شعاع )دانشگاه علوم پزشكی تهران( ) Version 2کارگاه آشنايی با - •

 (12/4/91دقيقه از کار برای نو آوری )علوم پزشكی تهران(  5کارگاه - •

 (91/ 2/11استرس  در دانشجويان )علوم پزشكی تهران( )کارگاه کاهش  •

 ( 12/91/ 20دوره آموزشی سازمان نوآور و کار آفرين )علوم پزشكی تهران()  •
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آموزش مداوم   -دانشگاه علوم پزشكی تهران -سمينار کشوری پيشگيری از رفتار های پرخطر با همكاری های بين رشته ای در نظام سالمت •

 24/9/91 - جامعه پزشكی

 8/9/93 -آموزش مداوم جامعه پزشكی  -دانشگاه علوم پزشكی ايران -کنفرانس علمی ملی مديريت ترويج زايمان طبيعی مادران •

 25/7/94 -آموزش مداوم جامعه پزشكی -دانشگاه علوم پزشكی تهران - اصول و مبانی رفتار جنسی سالم  •

 (20/4/96-21دفتر مطالعات و توسعه آموزش دانشكده پرستاری و مامايی ايران ) – Story Line 2کارگاه آشنايی با نرم افزار  •

 27/4/1396- 28معاونت پژوهشی دانشكده پرستاری و مامايی ايران  -آمار پيشرفته •

• Cochrane systematic review and meta-analysis workshop 15-17 May 2016-Iran University of 
Medical Sciences 

 3/2/97مرکز مطالعات و توسعه آموزش دانشگاه علوم پزشكی ايران  –آموزشی روش تدريس مقدماتی  کارگاه  •

 19/2/97مرکز مطالعات و توسعه آموزش دانشگاه علوم پزشكی ايران  -(Search Strategyکارگاه آموزشی جستجوی منابع الكترونيكی ) •

 29/2/97ه آموزش دانشگاه علوم پزشكی ايران مرکز مطالعات و توسع - کارگاه آموزشی روش تحقيق مقدماتی •

 (26/6/97دفتر مطالعات و توسعه آموزش دانشكده پرستاری و مامايی ايران ) -توانمند سازی اساتيد مشاوره تحصيلی •

 13/4/97-14دوره دانش افزايی سبك زندگی )راهبرد های روانشناختی در ارتباط با دانشجو )مهارت تربيت فرزند( •

 4/97/  4و 5 - زايی سبك زندگی )با محوريت زن و خانواده(دوره دانش اف •

 4/97/ 6و7دوره دانش افزايی سبك زندگی )مهارت های زندگی(  •

•  
  

 زبان 

 

 

 آموزش بالينی اتاق زايمان   •

 آموزش بالينی تنظيم خانواده   •

 آموزش بالينی بيماری ها زنان   •

 در بخش مراقبت های ويژه نوزادان  آموزش •

 داخلی و جراحی  •

 ي کنوني عضويت هاي حرفه ا

 ICRHC 2017خالصه مقاالت و عضو کميته علمی در دومين کنگره بين المللی علوم سالمت باروری و فرزند آوری داور  •

 ICRHC 2016داور خالصه مقاالت و عضو کميته علمی در اولين کنگره بين المللی علوم سالمت باروری و فرزند آوری  •

 نماينده   •

 عضو کميته پايش دانشكده پرستاری و مامايی دانشگاه علوم پزشكی ايران  •

 گروه مامايی در شورای  تحصيالت تكميلی دانشكدهنماينده  •

 پرستاری و مامايی در شورای انتشارات دانشگاه علوم پزشكی ايران نماينده دانشكده   •

 12/93/ 16-18دبير اجرايی کنگره آموزش پرستاری و مامايی از نظريه تا عمل: ارتقائ کيفيت آموزش بالينی.  •

 16/12/93-18عضو کميته علمی کنگره آموزش پرستاری و مامايی از نظريه تا عمل: ارتقائ کيفيت آموزش بالينی.  •

 مدير گروه مامايی دانشكده پرستاری و مامايی ايران •

  علوم پزشكی ايران  –عضو شورای پژوهشی گروه مامايی دانشكده پرستاری و مامايی            

 عضو کميته ارزيابی عملكرد و ارتقا ی اعضای هيات علمی دانشكده پرستاری و مامايی علوم پزشكی تهران   •
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 عضو کميته نوآوری )کميته داوری( دانشكده پرستاری و مامايی علوم پزشكی تهران •

 علوم پزشكی تهران  -عضو کميته داوران کانون نوآوری مراقبت جامع شهروندان •

 ( 11/2/89ش سخنرانی در يازدهمين همايش کشوری آموزش علوم پزشكی )دانشگاه علوم پزشكی تهران( )هيات رئيسه و داور بخ •

 (1391آذر ماه  27-30سالن همايش های رازی ) -هيات رئيسه و داور بخش سخنرانی )کنگره زنان و زايمان دانشگاه علوم پزشكی تهران •

 گاه علوم پزشكی شاهرود  نماينده و مسئول کميته ارزيابی وضعيت دانشجويان دانش •

 عضو کميته کاهش ميزان سزارين در دانشگاه علوم پزشكی شاهرود   •

 عضو کميته ترويج شير مادر در دانشگاه علوم پزشكی شاهرود   •

 ( 91عضو کميته علمی کنگره زنان و زايمان دانشگاه علوم پزشكی تهران )بخش مامايی( ) آذر ماه  •

 ( 1388دانشكده پرستاری و مامائی ايران )بهمن ماه  - پرستاری و مامائی: رويكرد ها و چالش هاعضو کميته علمی سومين کنگره آموزش  •

 (  1387دانشكده پرستاری و مامائی ايران )آبان ماه  - مراقبتی در پرستاری و مامائیروش های عضو کميته علمی سمينار نوآوری و  •

 (  1386هرود )آذر ماه داور علمی سمينار دانش و تندرستی دانشگاه علوم پزشكی شا  •

 (  1382-1384مدير اجرائی فصلنامه دانشجوئی صبح دانشجو دانشگاه علوم پزشكی شاهرود ) •

 ( 1382-1384ويراستار فصلنامه دانشجوئی صبح دانشجو دانشگاه علوم پزشكی شاهرود) •

 (  1385 ماه  بهمن  –عضو کميته علمی همايش سراسری علوم پزشكی در دانشگاه آزاد شاهرود  •

 1382آذر ماه  -دانشگاه علوم پزشكی شاهرود -دانشجوئی دانش و تندرستی  -بير علمی بخش مامائی سمينار پژوهشید •
 

 

  کنوني انتصابات آكادميك

 سابقه کار حرفه ای و تجربيات آموزشی •

 س يتدر

 مشاوره و آموزش در بارداری و زايمان طبيعی و پس از زايمان )ارشد مشاوره( -1

 )ارشد مامايی(  1بارداری و زايمان و پديده های نوين در مامايی  -2

 طرح و برنامه ريزی درسی و طراحی و ارزشيابی سيستم آموزشی )ارشد مامايی( -3

 سمينار تحقيق ) ارشد مامايی( -4

 )ارشد مامايی(  2بارداری و زايمان و پديده های نوين در مامايی  -5

 روش تحقيق )ارشد مامايی(  -6

 بيماری های کودکان )کارشناسی( -7

 بهداشت مادر و کودک و تنظيم خانواده )کارشناسی( -8

 بيماری های نوزادان )کارشناسی( -9

 )کارشناسی( 3بارداری زايمان  -10

 )کارشناسی( 2بارداری و زايمان -11

 )کارشناسی( 1بارداری زايمان -12

 )کارشناسی( 3بارداری زايمان -13

 )کارشناسی( 4بارداری زايمان -14

 اختالالت عمل جنسی و آموزش و مشاوره )کارشناسی(-15

 بهداشت مادر و نوزاد )کارشناسی(  -16

 اخالق مامائی و پزشكی قانونی)کارشناسی( -17

 پيوسته مامائی(   3معاينات فيزيكی ) -18
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 )کارشناسی(  1داخلی جراحی در مامائی  -19

 )کارشناسی(   2داخلی جراحی در مامائی   -20

 بيمار ی های زنان )کارشناسی( -21

  

  شايستگي هاي آموزشي

 

   تجربيات پژوهشي

 پايان نامه

درمانی   -بررسی تاثير آوای قران کريم بر شاخص های فيزيولوژيك نوزادان نارس بستری در بخش مراقبت های ويژه نوزادان مرکز آموزشی •

 )راهنما ( )پايان يافته(   1388-شهيد اکبر آبادی 

مادران سزارينی بستری در بخش  بررسی تاثير تماس پوستی مادر و نوزاد و اجرای همزمان موسيقی و تماس پوستی بر اضطراب موقعيتی  •

 )راهنما( )پايان يافته(   1388-درمانی شهيت اکبر آبادی -سزارين مرکز آموزشی 

 بررسی تاثير آموزش اجرای تكنيك حرکتی لمس به مادران نوزادان نارس ترخيص شده از بخش مراقبت های ويژه نوزادان با تاکيد بر بازديد از •

 )پايان يافته(منزل )راهنما( 

مقايسه تاثير روش يادگيری خود محور و بحث گروهی بر کيفيت زندگی زنان يائسه مراجعه کننده به مرکز منتخب دانشگه علوم پزشكی ايران  •

 )پايان يافته( )راهنما( 

دانشگاه علوم   ارتباط تهوع و استفراغ دوران بارداری با اضطراب و افسردگی زنان باردار مراجعه کننده به مراکز بهداشتی درمانی منتخب •

 )مشاور( )پايان يافته( 1389پزشكی تهران، سال 

 )راهنما( )پايان يافته(  1390مقايسه تاثير مكيدن غير تغذيه ای با پستانك و انگشت بر وزن گيری نوزادان نارس بستری، سال  •

 1390خونگيری وريدی در نوزادان نارس، سال تاثير موسيقی و ساکارز خوراکی بر شاخص های رفتاری و فيزيولوژيك درد ناشی از  •

 )راهنما()پايان يافته(

تاثير مراقبت کانگورويی  و مشاوره تلفنی بر شاخص های فيزيو لوژيك نوزادان نارس ترخيص شده از بخش مراقبت های ويژه نوزادان   •

 )راهنما()پايان يافته(

 پايان يافته(  -لوم پزشكی تهران )راهنمابر بر درد ناشی از قاعدگی در دانشجويان ع  Dتاثير ويتامين  •

   ترخيص شده از بخش مراقبتهای ويژهان نوز اد نارس  موقعيتی  وخلق افسرده مادر توسط مادر بر کاهش اضطرابنوزادان نارس  تاثير ماساژ •

 )راهنما() پايان يافته( 

 ()پايان يافته(بررسی تاثير ورزش پيالتس بر افسردگی و اضطراب در دختران دبيرستانی )راهنما •

 بررسی تاثير آموزش بر اساس مراقبت پيگير بر کيفيت زندگی و کيفيت خواب در دوره پس از زايمان )راهنما()پايان يافته( •

 مقايسه تاثير رايحه اسطوخدوس و نعناع بر تهوع و استفراغ و اضطراب زنان نخست باردار )راهنما()پايان يافته(   •

ر کيفيت خواب و خستگی دانشجويان دختر ساکن خوابگاه های دانشگاه علوم پزشكی ايران )راهنما()پايان  مقايسه پيالتس و ورزش هوازی ب •

 يافته(

 در حال اجرا( – تاثير آموزش سالمت جنسی بر عملكرد جنسی زنان باردار )راهنما  •

 در حال اجرا( –)راهنما  بر اضطراب و استرس مادران نوزادان نارس یو تور آشناساز یدرمان  حه يرا ريتاث •

 (تصويب پروپوزال –)راهنما زا  بررسی تاثير رايحه درمانی و موسيقی بر نتايج آزمون بدون استرس جنين و اضطراب زنان باردار نخست •

 (تصويب پروپوزال –)راهنما   يائسه  درزنان  افسردگی  و  اضطراب  بر  D ويتامين  خوراکی  مصرف  تاثير •

 (تصويب پروپوزال –)راهنما بررسی سبك زندگی و ابعاد سالمت اجتماعی در بهورزان شهرستان زنجان  •

•  



 

 6 

 قاتی  يطرح های تحق  •
 بررسی مقايسه ای دو روش انفوزيون اکسی توسين جهت القای زايمان در بيمارستان فاطميه شاهرود )مجری اصلی( )پايان يافته(   •

 بررسی شيوع ديابت حاملگی و تعيين ارزش تست غربالگری در شهر شاهرود)مجری اصلی( )پايان يافته(  •

 اسمير در شهرستان شاهرود)مجری اصلی( )پايان يافته(  بررسی تاثير آموزش بر نتايج غير رضايت بخش آزمايش پاپ  •

 بررسی مقا يسه ای عوارض مادری و نوزادی در دو گروه سالم و مبتال به ديابت حاملگی)مجری اصلی( )پايان يافته(   •

 ن يافته(  بررسی ميزان نواقص لو له عصبی و فاکتو ر های موثر در بروز ان در بيمارستان فاطميه شاهرود)مجری اصلی( )پايا •

و ارتباط ميزان اثر بخشی با بعضی از فاکتور ای موثر در دانشجويان علو م پزشكی شاهرود )مجری  Bبررسی ميزان اثر بخشی واکسن هپاتيت  •

 اصلی()پايان يافته(  

ده به اتاق زايمان بيمارستان بررسی مقايسه ای استفاده از روشهای آماده سازی زايمان و دريافت مراقبتهای روتين در زنان باردار مراجعه کنن •

 فاطميه شاهرود)مجری اصلی( )پايان يافته( 

 تعيين شيوع ديابت آشكار و اختالل تحمل گلو کز و مقايسه عوارض در زنان با سابقه ی ديابت حاملگی)مجری اصلی( )پايان يافته(  •

 استاندارد سازی گزارشهای مديريتی )همكار طرح( )پايان يافته(   •

( بر وزن گيری نوزادان نارس بستری در بخش   Tactile-Kinesthetic Stimulationتكنيك تحريك حرکتی لمس ) بررسی تاثير  •

 مراقبتهای ويژه نوزادان بيمارستان امام حسين و فاطميه شاهرود)مجری اصلی( )پايان يافته(  

رايط مراجعه کننده به مراکز بهداشتی  گانه ی آموزشی بر ميزان آگاهی، نگرش وعملكرد زنان واجد ش 3بررسی تاثير روشهای  •

 )مجری اصلی(  1384درمانی شهرستان شاهرود در زمنيه نحوه مصرف قرصهای ضد بارداری ترکيبی در سال 

بررسی تاثير مراقبت کانگوروئی بر نوزادان و مادران سزارينی بستری در بخش زنان بيمارستان فاطميه شاهرود)مجری اصلی()اتمام   •

 يافته(

  انتشارات

 فارسی  مقاله های منتشر شده 

بهار   1شماره  - نشريه پرستاری قلب و عروق دوره هفتم – اختالالت فشارخون حاملگی پنجره ای برای پيش بينی بيمار قلبی و عروقی   •

1397. 

ارتباط بروز شدت تهوع و استفراغ بارداری با اضطراب و افسردگيدر زنان باردار. مرکز تحقيقات مراقبت های پرستاری دانشگاه علوم پزشكی   •

 ( 1395 –شهريور -ايران )نشريه پرستاری ايران

 ( 1392اديبهشت –فروردين   -تاثير مكيدن غير تغذيه ای بر وزن گبرب نوزادان نارش )پايش  •

 ( 91، بهار 1، شماره 7دوره  –ثير برنامه آموزشی پيشگيری از استئوپورز بر آگاهی زنان کارمند)فصلنامه دانش و تندرستی  بررسی تا •

:  994-986 اسفند پزشكی علوم در آموزش ايرانی ائسه )مجلهي ت زندگی زنان يفيتی بر کيوه گروه حمايبرنامه آموزشی ساختارمند با ش تاثير •

11(8 )1390 

 ( 1390 زمستان ،42 پياپی2 شماره ، 13 جلد  -نارس )کومش نوزاد گيری وزن بر مادر توسط درمانی لمس انجام تاثير •

عوامل موثر بر پاسخ های فيزيولوژيك نوزادان نارس به آوای قرآن کريم )مجله ی علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشكی قم شماره ی ويژه ی   •

 (  1390پاييز

، خرداد و  2، شماره 16دانشگاه علوم پزشكی ياسوج( دوره -شاخص های تن سنجی نوزاد نارس )مجله ارمغان دانش تاثير انجام لمس درمانی بر •

 62شماره ی پی در پی  - 1390تير ماه 

  درمانی شهيد اکبر آبادی  -تاثير تماس پوستی مادر ونوزاد بر اضطراب موقعيتی مادران سزارينی بستری در بخش سزارين مرکز آموزشی •

 (1389پاييز  –)فصلنامه دانش و تندرستی 
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می  تاثير تماس کانگورويی بر مدت زمان تغذيه انحصاری با شير مادر و الگوی تغذيه در نوزادان مادران سزارينی) مجله علوم پزشكی آزاد اسال •

 (182-188، 89، پاييز 3، شماره 20دوره  –

 (  1389چاپ = بهار -نبررسی تاثير آوای قران کريم بر پاسخ های فيزيولوژيك نوزادان نارس)مجله علمی پژوهشی کومش سمنا •

چاپ=  -تاثير تماس کانگوروئی بر شاخص های فيزيولوژيك نوزادان ترم و ميزان درد مادران سزارينی )مجله علمی پژوهشی کومش سمنان •

 (  1388پاييز 

  علمی جلهم) 1388  تابستان تاثير تكنيك تحريك حرکتی لمس بر وزن گيری نوزادان نارس بستری در بخش مراقبت های ويژه نوزادان •

 زشكی دانشگاه تهران( پ  دانشكده

بررسی عوامل موثر بر مرگ و مير نوزادان کم وزن با آناليز مسيری )مجله علمی دانشكده پزشكی دانشگاه علوم پزشكی تهران( )چاپ=   •

 (  1387فروردين 

ده به بيمارستان فاطميه شاهرود )مجله علوم پزشكی  بررسی تاثير استفاده از درمان های حمايتی بر درد و نتايج ليبر زنان نولی پار مراجعه کنن •

 ( 1387دانشگاه آزاد اسالمی()چاپ= پاييز  

 ( 1387بررسی ارتباط چاقی با عوارض بارداری در شهر شاهرود )مجله علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشكی بيرجند()چاپ= پاييز  •

خست زای مراجعه کننده به زايشگاه فاطميه شاهرود )مجله علمی پژوهشی ارزيابی فرم کوتاه شده پرسشنامه درد مك گيل در زنان باردار ن •

 (  1386دانش و تندرستی()چاپ=تابستان  

از(  بكارگيری تحليل بقاء در بررسی ارتباط زمان آغاز شيردهی با عوامل مرتبط با مادر و نوزاد ) مجله علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشكی اهو •

 (  1386)چاپ 

)مجله علمی پژوهشی دانشگاه   1383موثر بر اثر بخشی واکسن هپاتيت ب در دانشجويان علوم پزشكی شاهرود در سال   بررسی فاکتور های  •

 (  1386چاپ= تابستان  -آزاد مشهد

 ( 1386روش های تعيين داده های پرت در مطالعات پزشكی )مجله علمی دانشكده پزشكی دانشگاه علوم پزشكی تهران() •

مجله علمی   -عالمت و الگوی حساسيت داروئی در زنان باردار مراجعه کننده به مرکز آموزشی درمانی دانشگاه تهران شيوع باکتری يوری بدون •

 (  1386پژوهشی دانشگاه آزاد اسالمی مشهد )

 ( 1385بررسی اپيدميولوژيكی حوادث گزارش شده به پايگاه های سازمان آتش نشانی شهر تهران )مجله علمی پژوهشی پزشكی قانونی () •

  بررسی ميزان نقايص لوله عصبی و فاکتورهای موثر در بروز آن در زنان باردار مراجعه کننده به زايشگاه فاطميه شاهرود )مجله علوم پزشكی •

 (  1385دانشگاه آزاد اسالمی()

 (   1384بررسی فاکتور های خطر ديابت بارداری با بروز ديابت پس از بارداری )مجله علمی پژوهشی دانشور( ) •

 ( 1384بررسی تاثير روشهای مختلف درمانی و جراحی بر ميزان بقای بيماران مبتال به سرطان سينه )مجله علمی پژوهشی دانشور()  •

ِ مقايسه عوارض بارداری در دو گروه تحت درمان با رژيم و انسولين در مبتال يان به ديابت بارداری )مجله علمی پژوهشی سازمان نظام   •

 (  1385پزشكی ()

يسه مقدار ليپيد و ليپو پروتئين های سرم قبل و بعد از مصرف قر صهای ضد بارداری تری فازيك و منو فازيك )مجله علمی پژوهشی  مقا •

 (  1383سازمان نظام پزشكی()

(  عوامل خطر ديابت حاملگی و تعيين ارزش آزمون غربالگری در شهر شاهرود ) مجله علمی پژوهشی غدد درون ريز و متابوليسم ايران •

(1383 ) 

مقايسه عوارض حاملگی در دو گروه سالم و مبتال به ديابت حاملگی ) مطالعه کوهورت( )مجله علمی پژوهشی غدد درون ريز و متابوليسم   •

 (  1382ايران()

بررسی مقايسه ای دو روش القای زايمان با استفاده از اکسی توسين در بيمارستان فاطميه شاهرود )مجله علمی پژوهشی نظام پزشكی(  •

(1382 ) 

 (1382بررسی شيو ع ديابت در جامعه شهری شاهرود )مجله علمی پژوهشی دانشگاه علو م پزشكی مازندران() •
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 انگليسی  مقاله های منتشر شده 

• The effect of regular aerobic exercise on sleep quality and fatigue among female student dormitory residents . 

• BMC Sports Science, Medicine and Rehabilitation (2020) 12:44. 

•  

• Comparison of the analgesic effect of oral sucrose and/or music in preterm neonates: A double-blind randomized clinical trial 
            Complementary Therapies in Medicine 48 (2020) 102271. 
 

• Effect of mint aroma on nausea, vomiting and anxiety in pregnant women. Journal of Family Medicine and Primary Care.        
September 7, 2019. 

•   

• Desire and Attitude to Marriage among Unmarried Iranian Youth: A Qualitative Study. International Journal of 
Women’s Health and Reproduction Sciences. Vol. 6, No. 4, October 2018, 425–431. 

•  

• Effects of infant massage on state anxiety in mothers of preterm infants prior to hospital discharge- Journal of 
Clinical Nursing. 2017 Jul; 26(13-14):1887-1892. 

•  

• Self-directed Learning and Its Impact on Menopausal Symptoms. Iranian Red Crescent Medical Journal. 2014 
May; 16(5): e13259 

•  

• The  effect  of Kangaroo care on maternal anxiety state( Complementary Therapies in Medicine) (2013) 21, 
468—472 

•  

• The effect of support group method on quality of life in post-menopausal women (Iranian J Puplic Health 
(2012) 

•  

• Quran Recitation: Short-term effects and related factors in preterm newborns. Research Journal of Medical 
Sciences (2012) Controlled Clinical Trial 

•  

• Quality of Life in patients with Coronary Artery Bypass Surgery by Using Randomized Controlled Clinical Trial ( 
Acta medica Iranica ) ( 2007 ) 

•   

• Laboratory efficacy of protection rate of torn nets treated with tree dosages pyrethroide against Anopheles 
culicifaciace (IND-St) ( Acta medica Iranica ) ( 2007 ) 

•   

• Gestational Diabetes in Iran: Incidence, Risk factors and pregnancy outcomes  

• (Diabetes Research and Clinical Practice )( 2005 ) 

•   

• The Value of Screening Test for Gestational Diabetes in Pregnant Iranian (Diabetes Research and Clinical Practice )( 2006 ) 
Women  

 

 رش چاپ مقالهيپذ

 كتاب ها )گردآوري و تدوين، ترجمه، ويرايش( 

 (1390حمايتی در نوزادان نارس و پر خطر )چاپ تاليف کتاب روش های 

 ( 1391-92تاليف اصول و فنون مامايی و کار در اتاق عمل )چاپ
 

 

  كنفرانس ها/سمينارها/ ارائه ها

 )سخنرانی(  ارائه شفاهي

• -ICRHC 2017 Attitude to marriage: a qualitative study 
• Change the attitude to marriage in Iranian youth: a policy for national childbearing program-ICRHC 2016 
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 16/12/93-18کنگره آموزش پرستاری و مامايی از نظريه تا عمل: ارتقائ کيفيت آموزش بالينی.  - نظارت و راهنمايی آموزش بالينی •

کنگره آموزش پرستاری و مامايی از نظريه تا عمل:   -بالينی دانشجويانبررسی نياز های آموزشی زنان باردار مبتال به ديابت بارداری در آموزش  •

 16/12/93-18ارتقائ کيفيت آموزش بالينی. 

 1393 -مدرس کارگاه آشنايی با سيستم سعاد. دفتر مطالعات و توسعه آموزش دانشكده پرستاری و مامايی علوم پزشكی ايران  •

 با عنوان تاثير برنامه آموزشی ساختارمند بر کيفيت زندگی زنان يائسه  1391خرداد  -"هشتمين کنگره ملی سالمت خانواده" •

با عنوان تاثير آوای قرآن کريم بر تعداد تنفس و    1389، دی ماه  "ارتقا کيفيت مراقبت"هفتمين کنگره سراسری پرستاری و مامائی    •

 ضربان قلب نوزادان نارس بستری در بخش مراقبت های ويژه نوزادان

با عنوان تاثيرتماس کانگوروئی در نوزادان مادران  1389، دی ماه   "ارتقا کيفيت مراقبت"فتمين کنگره سراسری پرستاری و مامائی ه •

 بستری در بخش سزارين 

ن با عنوان:تاثير تكنيك حرکتی لمس بر وز 1387ششمين کنكره سراسری مراقبت های پرستاری و مامائی: دستاوردهاو تازه ها، بهمن ماه  •

 گيری نوزادان نارس بستری در بخش مراقبت های ويژه نوزادان  

 ,Gestational Diabetes in Iran: Incidenceبا عنوان:  2005چهل و هشتمين کنگره زنان و مامائی هندوستان، ژانويه  •

Risk factors and pregnancy outcomes 
با عنوان: بررسی تاثير   1386ن در دانشگاه علو م پزشكی ايران، آبان ماه در هفتمين کنگره بين المللی بيماری های زنان و مامائی ايرا •

 روش های حمايتی بر نتايج ليبر زنان با وضعيت خلفی اکسی پوت جنين  

با عنوان: بررسی عوامل مرتبط با ميزان  1386همايش کشوری سالمت مادر و کودک در دانشگاه علوم پزشكی بيرجند، ارديبهشت ماه  •

 استان تهران با به کارگيری رگرسيون لوجستيك سزارين در 

 با عنوان: مشكالت ناشی از غربالگری ديابت بارداری )مطالعه کوهورت(  1385کنگره ملی مراقبت از بيماری های خاص، آبان ماه  •

کسن هپاتيت با استفاده از با عنوان:مقايسه ميانگين تيتر آنتی بادی و ميزان اثر بخشی وا  1385همايش سراسری ارتقا سالمت، آبان ماه  •

 دو کيت متفاوت  

، با عنوان: بررسی شدت درد در زنان 1385ششمين کنكره ساليانه درد، مجتمع بيمارستانی حضرت رسول اکرم ) ص( تهران، ارديبهشت  •

 نخست زای دريافت کننده روش های غير دارويی تسكين درد در زايشگاه فاطميه شاهرود  

با عنوان: بررسی فاکتور های خطر بروز پره اکالمپسی در زنان باردار   1385بهمن ماه  16-17م پزشكی، پنجمين همايش سراسری علو •

 شهر شاهرود  

، با عنوان: بررسی فاکتورهای موثر در  1384همايش سراسری پيشگيری، درمان و باز توانی، دانشگاه آزاد نجف آباد اصفهان، اسفند ماه  •

 دانشجويان دانشكده علوم پزشكی شاهرود   ميزان اثر بخشی واکسن هپاتيت در

، با عنوان: بررسی مقايسه ای دو   1381پنجمين همايش سراسری دانشكده پرستاری و مامائی، دانشگاه علوم پزشكی همدان، اسفند ماه  •

 روش انفوزيون اکسی توسين جهت القای زايمان در بيمارستان فاطميه شاهرود  

، با عنوان: بررسی شيو ع ديابت حاملگی و مقايسه  1381ای غير واگير، مرکز همايش های رازی، اولين کنگره پيشگيری از بيماری ه •

 عوارض جنينی، مادری و نوزادی در دو گروه سالم و مبتال به ديابت حاملگی در شهر شاهرود  

  1373کارگاه آموزشی تنظيم خانواده، معاونت بهداشتی دانشگاه علوم پزشكی شاهرود، مهرماه  •

   1377اه يك روزه برنامه مدون بهداشت خانواده، معاونت بهداشتی دانشگاه علوم پزشكی شاهرود، مهرماه کارگ •

 PID (1377 )کارگاه يك روزه  •

   1379کارگاه سالمت مادران، معاونت بهداشتی دانشگاه علوم پزشكی شاهرود، بهمن ماه  •

   1379انشگاه علوم پزشكی شاهرود، کارگاه زنان باردار پر خطر و موارد ارجاع، معاونت بهداشتی د •

  1383، معاونت درمان، بيمارستان امام حسين، دانشگاه علوم پزشكی شاهرود،  IUGRکارگاه مراقبت از نوزاد نارس و   •

   1384سمينار زايمان بدون درد، معاونت دارو و درمان دانشگاه علوم پزشكی شاهرود، مرداد  •

  1384سال، معاونت بهداشتی دانشگاه علوم پزشكی شاهرود، مرداد  6کارگاه کاهش سو تغذيه کودکان زير  •

  1385سمينار سر طا ن های شايع زنان، معاونت بهداشتی دانشگاه علوم پزشكی شاهرود، تير ماه  •
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   1385سخنرانی در پانل مامائی تسكين درد در زنان و مامائی ، دانشگاه آزاد اسالمی، بهمن ماه  •

   1386سخنران در سمينار منوپوز و سالمندی، دانشكده پرستاری مامائی ايران، دی ماه  •

   1387ان در کارگاه روش های پيشگيری از بارداری، دانشكده پرستاری مامائی ايران، آبان ماه سخنر •

   1387مدرس در کارگاه مادری ايمن، کنگره سراسری مراقبت های پرستاری و مامائی: دستاورد ها و تازه ها، بهمن ماه  •

  1388تحقيق، دانشكده پرستاری مامائی ايران، ارديبهشت ماه سخنران در همايش دانشجويان و اساتيد مامائی تحت عنوان نقش ماما در   •

   1388سخنران در کارگاه روش های پيشگيری از بارداری، دانشكده پرستاری مامائی ايران، خرداد ماه  •

   1388سخنران در کارگاه روش های پيشگيری از بارداری، دانشكده پرستاری مامائی ايران، آبان ماه  •

  1388وزشی ترويج تغذيه با شير مادر، دانشكده پرستاری مامائی ايران، ارديبهشت ماه  سخنران در کارگاه آم •

   1388سخنران در کارگاه آموزشی ترويج تغذيه با شير مادر، دانشكده پرستاری مامائی ايران، مهر ماه  •

 ( 1387ماه استاد راهنما در همايش دانشجويان پرستاری و مامائی )دانشكده پرستاری مامائی ايران() دی   •

 

  ارائه پوستر

- 27 -دانشگاه آزاد اسالمی واحد يزد -نخستين همايش ملی سبك زندگی و سالمت - تاثير ورزش بر خستگی دانشجويان دختر ساکن خوابگاه •

26/11/96   

آذر  27-30سالن همايش های رازی ) -يائسگی و نقش آموزش در بهبود عالئم ناشی از آن )کنگره زنان و زايمان دانشگاه علوم پزشكی تهران  •

 ( 1391 ماه

 1391خرداد  -"هشتمين کنگره ملی سالمت خانواده"-تاثير انجام لمس درمانی توسط مادر بر وزن گيری نوزادان نارس •

سيزدهمين همايش   –معرفی دو روش آموزشی گروه حمايتی و فرد محور در آموزش به دانشجويان مامايی، جهت ورود به عرصه بالينی  •

 1391ارديبهشت  14لغايت  11 –ساری  -کشوری آموزش علوم پزشكی

- 30 -دومين همايش کشوری مراقبت و درمان بيماران با طب مكمل و جايگزين -عوامل موثر بر پاسخ فيزيولوژيك نوزادان به آوای قران کريم •

 1389مهر ماه  28

 مقايسه نظرات دانشجويان مامائی در ارائه طرح درس معمول و مطالعه راهنما  •

گاه  بررسی تاثير استفاده از روش های حمايتی بر ميزان درد و نتايج ليبر زنان باردار نولی پار در همايش کشوری سالمت مادر و کودک در دانش •

   1386علوم پزشكی بيرجند، ارديبهشت ماه 

غاز شيردهی با عوامل مرتبط با مادر و نوزادان در کنگره بارداری ايمن در دانشگاه علوم پزشكی شهيد بهشتی، اسفند ماه  بررسی ارتباط زمان آ •

1386  

  1385شيوع ماکروزومی و عوامل موثر بر آن در شهر شاهرود، همايش سراسری حاملگی پر خطر، دانشگه علوم پزشكی اصفهان، اسفند ماه  •

ان با رژيم و انسو لين در مبتال يان به ديابت بارداری، نهمين کنگره تغذيه ايران، دانشگاه علوم پزشكی تبريز، شهريور  چالشهای مو جود در درم •

   1385ماه 

يور  تعيين ارتباط فاکتورهای دمو گرافيك با بروز ديابت بارداری در شهر شاهرود، نهمين کنگره تغذيه ايران، دانشگاه علوم پزشكی تبريز، شهر •

   1385ماه 

، نهمين کنگره  1383ارزيابی وضع تغذيه دانشجويان استفاده کننده از سلف سرويس دانشكده علوم پزشكی شاهرود در طی سال تحصيلی  •

   1385تغذيه ايران، دانشگاه علوم پزشكی تبريز، شهريور ماه 

نوترينت ها وميكرونوترينت ها ، نهمين کنگره  بررسی مقايسه ای مواد غذايی تهيه شده درسلف سرويس دانشكده علوم پزشكی از نظر ماکرو •

   1385تغذيه ايران، دانشگاه علوم پزشكی تبريز، شهريور ماه 

، نهمين کنگره تغذيه ايران، دانشگاه علوم  1383بررسی وضع تغذيه دانش آموزان دبستانی و عوامل موثر بر آن در شهر شاهرود در سال  •

   1385پزشكی تبريز، شهريور ماه 

د اسالمی شاهرود،  عوارض بارداری مربوط به پره اکالمپسی در زنان باردار شهر شاهرود، پنجمين همايش سراسری علوم پزشكی، دانشگاه آزا •

  1385بهمن ماه 
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 Serum lipid  1384پوستر انگليسی در هشتمين کنگره بيوشيمی و اولين کنگره بيوشيمی و بيو لوژی مولكولی، دانشگاه تربيت مدرس،  •

and lipoprotein before and after use of triphasic and monophasic contraceptive 
دار نخست زا با استفاده از پرسشنامه اصالح شده مك گيل، پنجمين همايش علمی ساليانه انجمن بررسی و  بررسی ميزان درد در زنان بار •

   1384مطالعه درد در ايران، دانشگاه تربيت مدرس، 

ه سراسری تعيين ميزان خطر هر يك از فاکتور های موثر در بروز ديابت آشكار در زنان با سابقه ديابت حاملگی در شهر شاهرود، سومين گنكر •

  1383مراقبت های پرستاری و مامائی )بهداشت باروری(، دانشگاه علوم پزشكی ايران، 

• The value of the mean arterial blood pressure and dipstick proteinuria in prediction of pre-
eclampsia   1383علوم پزشكی شيراز، پوستر انگليسی در هفدهمين کنگره بيماری های کليوی و فشار خون، دانشگاه   

بررسی ارتباط نمايه توده بدنی مادر با عوارض حاملگی، نهمين کنگره زنان و مامائی دانشگاه علوم پزشكی تهران، مجتمع بيمارستانی امام  •

   1383خمينی )ره(، 

• The risk factors of GDM and the value of the screening test بيماری های اندو   ، پوستر انگليسی، هفتمين کنگره

  1383کرين، مرکز همايش های رازی، 

بررسی تا ثير آموزش بر نتايج غير رضايت بخش آزمايش پاپ اسمير، پنجمين کنگره بين المللی زنان و مامائ ی ، مرکز همايش های رازی،   •

1382  

ابت، دومين کنگره پيشگيری از بيماری های غير مقايسه پيامد حاملگی در دو گروه تحت درمان با رژيم و انسولين در زنان با تشخيص دي •

  1382واگير، مرکز همايش های رازی، 

بررسی ميزان ديابت آشكار و اختالل تحمل گلو کز در زنان با سابقه ی ديابت حاملگی و مقايسه عوارض مادری، جنينی و نوزادی، اولين  •

  1382کنگره تشخيص زود رس بيماريها، دانشگاه علو م پزشكی همدان، 

ن  بررسی ميزان نقايص لوله عصبی در جنين و نوزادان مادران مراجعه کننده به زايشگاه فاطميه شاهرود و فاکتور های موثر در پيشگيری از اي •

   1382نواقص، اولين کنگره تشخيص زود رس بيماريها، دانشگاه علو م پزشكی همدان، 

سال، نهمين کنگره تغذيه   8سال روستاهای شهرستان شاهرود بعد از  2-0رشد کودکان  مطالعه آينده نگر تاثير ارائه خدمات بهداشتی در روند  •

   1385ايران، دانشگاه علوم پزشكی تبريز، شهريور ماه 

،   1384بررسی ارتباط رژيم غذايی و سنگ های کليوی در بيماران بستری شده در بخش ارولوژی بيمارستان امام حسين )ع( شاهرود تابستان  •

  1385گره تغذيه ايران، دانشگاه علوم پزشكی تبريز، شهريور ماه  نهمين کن

بررسی ارتباط ميزان روی آب آشاميدنی در روستاهای شهرستان شاهرود با تولد نوزاد کم وزن ، نهمين کنگره تغذيه ايران، دانشگاه علوم  •

   1385پزشكی تبريز، شهريور ماه 

   1385زنان و مامائی، دانشگاه آزاد اسالمی شاهرود، تير ماه روشهای نوين در پيشگوئی پره اکالمپسی، همايش  •

، نهمين   1383بررسی تاثير مصرف صبحانه، ميان وعده صبح و شير در وضعيت تغذيه کودکن دبستانی روستاهای شهرستان شاهرود در سال  •

   1385کنگره تغذيه ايران، دانشگاه علوم پزشكی تبريز، شهريور ماه 

   1385زائی ايران، شاخه خراسان، مرداد عوارض ناشی از چاقی در زنان باردار شهر شاهرود، اولين کنگره زنان و مامائی و نا •

بررسی تاثير روشهای غير داروئی بر شدت درد در زنان با وضعيت اکسی پوت خلفی جنين در زايشگاه فاطميه شاهرود در همايش سراسری  •

   1385ارتقا سالمت، آبان ماه 

ه فاطميه شاهرود، نخستين همايش کشوری دستاورد های  فاکتور های موثر بر شدت درد زايمان در زنان نخست زای مراجعه کننده به زايشگا •

   1385پژوهشی در مامائی، ارديبهشت ماه 

شيوع باکتری يوری بدون عالمت و الگوی حساسيت داروئی در زنان باردار مراجعه کننده به مرکز آموزشی درمانی دانشگاه علوم پزشكی   •

 تهران، سمينار دو روزه بارداری ايمن

 فرهنگی فعاليت های 
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  اعتبارات پژوهشي 

  

  جوايز و افتخارات 

در معرفی دو روش آموزشی گروه حمايتی و فرد محور در آموزش به دانشجويان مامايی  -کسب رتبه دانشگاهی در جشنواره مطهری )نفر اول  •

 (1392جهت ورود به عرصه بالينی( )

 (1392( )نوين در تعامل آموزشیی  پوشه الكترونيكی رويكرد  کاراستفاده از - کسب رتبه دانشگاهی در جشنواره مطهری )نفر دوم •

 نفر اول(  5() جزو 1388استاد نمونه مامائی در بين اعضای هيات علمی گروه مامائی دانشگاههای علوم پزشكی کشور) •

)کار انفرادی(  )مدل مطالعه راهنما(کسب رتبه دوم دانشگاهی در جشنواره شهيد مطهری )در ارائه طرح درس نوين و فرآيند برتر آموزشی( •

 علوم پزشكی ايران-(1388)

علوم پزشكی   -(1388به دوم دانشگاهی در جشنواره شهيد مطهری )نفر سوم کارگروهی و ارائه فرآيند احصای آموزشی گروه مامائی()کسب رت •

 ايران 

 علوم پزشكی ايران -(1387رتبه اول پژوهشی در گروه مامائی ) •

 علوم پزشكی ايران -(1386پژوهشگر برجسته گروه مامائی )   •

 اه علوم پزشكی شاهرود دانشگ 1385مامای نمونه سال  •

 دانشگاه علوم پزشكی شاهرود -( 1384پژوهشگر برتر سال )  •

 دانشگاه علوم پزشكی شاهرود -(  1382پژوهشگر برتر سال ) •

   دانشگاه علوم پزشكی شاهرود 1379مامای نمونه سال  •

  اطالعات ديگر

 
 داور مقاالت علمي در ژورنال هاي خارج از كشور شامل: 

 

 

 

 

   The Journal of Obstetrics and Gynecology Research  
Title :Universal GDM screening may not be necessary for young Japanese pregnant women 
 
 
European Journal of Obstetrics & Gynecology and Reproductive Biology 
 Title : Awareness of and attitude toward emergency contraception among married women in Kuwait 
 
 Title : Incidence of impaired glucose challenge test and gestational diabetes in Iranian pregnant women and its relation with maternal 
age 
  
 
Archives   of  Ob & Gyn 
Title : Screening for gestational diabetes: Usefulness of clinical risk factors  
 
Title :Gestational diabetes mellitus; Prevalence; Risk factors; screening 
  
Title : Prevalence and risk factors for gestational population of Iranian women 
 
 
 Ob&Gyn Investigation 
 Title :Using a portable glucometer to simplify the approach to screening Diabetes Care (2008)  
 
Title : Maternal Type I and gestational diabetes: Postpartum differences in Insulin secretion and insulin resistance in offspring 
 
 Title=An evaluation of serum fructosamine as a screening test in a high-risk population (2010) 
 
 
Diabetes  Care 
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Title: Maternal Type I and gestational diabetes: Postpartum differences in Insulin secretion and insulin resistance in offspring 

 1399ماه  مهر آخرين بازبيني:

 


