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 کارنامه سوابق آموزشی ، پژوهشی و اجرایی

(curriculumVitae)  
 

      6431 تاریخ تولد:         فروزان الفتی حسن کیاده نام و نام خانوادگی : 

    پرستاری و مامایی دانشکده:     استادیار:       مرتبه علمی

     دانشگاه علوم پزشکی قزوین –بلوار شهید باهنر آدرس محل کار:  

   1326 - 3347312                        شماره تلفن محل کار:

           folfati@qums.ac.irآدرس پست الکترونیک : 

 

     نوجوانان -ماستالژی –مدیریت و ارتقاء کیفیت در زایمان ایمن      عالئق پژوهشی:

Index: H index: 4 

 

 وابق تحصیلی : س

 الف( تحصیالت عالیه 

رشته 

 تحصیلی

دانشگاه  درجه علمی گرایش

 محل تحصیل

کشور محل 

 تحصیل

سال ورود به 

 دانشگاه

سال فراغت 

 از تحصیل

ندانشگاه گیال کاردانی - مامایی  4631 4631 ایران 

دانشگاه  کارشناسی - مامایی
 کرمانشاه 

 4631 4631 ایران

و بهداشت مادر  مامایی
 کودک

دکارشناسی ارش ت دانشگاه تربی 
تهران مدرس  

 4636 4634 ایران

دانشگاه علوم  دکتری - سالمت باروری
دپزشکی شاهرو  

 4611 4611 ایران

 

 

 ب( پایان نامه های نوشته شده در دوران تحصیل 

 نام استاد راهنما مقطع تحصیلی عنوان پایان نامه

 ره ایبر ماستالژی دو  Eبررسی  اثر ویتامین 

 

 دکتر سوسن پارسای کارشناسی ارشد 

دکتر سعید  – کرامت افسانه دکتر دکتری سالمت باروری  ارائه مدل زایمان ایمن بر اساس حاکمیت بالینی
 آصف زاده

 

 

 

 
 

mailto:folfati@qums.ac.ir
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 موقعیت های شغلی 

 الف( شغل 

 محل کار تاریخ استخدام شغل

4611و4631 مامای طرحی  بیمارستان کوثر قزوین 

4611تا 1746 پیمانی آبان 77بیمارستان    

)کارشناس(قرارداد 4613تا 4611   بیمارستان کوثر قزوین 

)کارشناس(پیمانی  4631تا  4613   بیمارستان کوقر قزوین 

4636تا  4631 کارشناس آموزشی  دانشکده پرستاری و مامایی 

4611تا  4636 عضو هیئت علمی  دانشکده پرستاری و مامایی 

 دانشکده پرستاری و مامایی کنونتا  4611 استادیار

   

 

 ب( سابقه ارائه خدمات آموزشی 

مقطع  مؤسسه محل تدریس

 تحصیلی 

سال  تعداد واحد عنوان درس  نوع درس 

 تحصیلی 

 دانشگاه علوم پزشکی
 قزوین

پرستاری و  کاردانی
 مامایی

بالینی -عملی  –تئوری    4636-
4631 

دانشگاه علوم پزشکی 
 قزوین

پرستاری و  کارشناسی
 مامایی

بالینی -عملی  –تئوری  تا 4631  
 کنون

دانشگاه علوم پزشکی 
 قزوین

کارشناسی 
 ارشد

مشاوره 
 مامایی

تا  4611 72 بالینی - عملی –تئوری 
 کنون

      

 

 ج( سوابق اجرایی 

 تا تاریخ از تاریخ مکان فعالیت سمت

4/47/31 دانشکده پرستاری و مامایی مدیر گروه  64/3/32 

41/3/33 دانشکده پرستاری و مامایی معاون آموزشی  71/44/31  

 تاکنون 4632 دانشکده پرستاری و مامایی استاد راهنما

 تا کنون 4612 دانشکده پرستاری و مامایی مدیر تحصیالت تکمیلی

 

 تشویق ها و احراز مقام ها 

 تاریخ دریافت مقام اهدا کننده محل دریافت علت دریافت عنوان

 مقام مامای نمونه سالکسب 
4631 

 

دانشکده پرستاری و  مامای نمونه
 مامایی

م ریاست دانشگاه علو
 پزشکی قزوین

4631 
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کسب رتبه ممتاز در آزمون 
 ورودی کارشناسی ارشد سال

37- 34تحصیلی   
 

  
 دانشگاه تربیت مدرس

یت ریاست دانشگاه  ترب
 مدرس

4637 

گواهی صالحیت مدرسی از 
سدانشگاه تربیت مدر  

 

یت ریاست دانشگاه  ترب دانشگاه تربیت مدرس 
 مدرس

4636 

اد حضور بعنوان است تقدیر نامه
 راهنما 

اهمعاون آموزشی دانشگ دانشگاه علوم پزشکی  4633 

 کسب مقام مامای نمونه سال
4631 

 

دانشکده پرستاری و  مامای نمونه
 مامایی

م ریاست دانشگاه علو
 پزشکی قزوین

4631 

 برتر سال کسب مقام محقق
4631 

 دانشگاه علوم پزشکی محقق برتر 
 قزوین

معاونت پژوهشی  
ی دانشگاه علوم پزشک

 قزوین

4631 

 استاد نمونه 
 

 دانشگاه علوم پزشکی استاد نمونه 
 قزوین

م ریاست دانشگاه علو
 پزشکی قزوین 

4611 

از مربی به  ارتقا مرتبه علمی 
 استادیاری

 دانشگاه علوم پزشکی
ینقزو  

م دانشگاه علو ریاست
 پزشکی قزوین

4612 

کسب مقام مامای نمونه 
 کشوری

4611نمونه کشوری  وزارت بهداشت و درمان و  
 آموزش پزشکی

 4611 از طرف وزیر

 

 عضویت در انجمن ها و مجامع علمی 

 تا تاریخ از تاریخ محل فعالیت نوع همکاری نام مجمع

 نونتاک 4631 جمعیت مامایی قزوین عضو جمعیت مامایی

 تاکنون 4631 نظام پزشکی قزوین عضو نظام پزشکی

کمیته علمی جمعیت 
 مامایی

 4613 جمعیت مامایی قزوین رئیس
 تا کنون

 

 عضویت در کمیته ها و شوراها 

 

 تا تاریخ از تاریخ مکان نوع همکاری نام کمیته یا شورا

م عضو کمیته آموزش مداو
 دانشگاه

 دانشگاه علوم پزشکی عضو
 قزوین

71/7/33  4614 

عضو شورای مرکزی 
کدهتوسعه و مطالعات دانش  

دانشکده پرستاری و  عضو
 مامایی قزوین

2/1/33  4614 

دانشکده پرستاری و  عضو عضو شورای پژوهش
 مامایی قزوین

4633 4614 
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ینار عضو کمیته علمی سم
 ارتقاء سالمت کودکان

دانشکده پرستاری و  عضو
 مامایی قزوین

43/3/31و42   

ه ترفیع پایهکمیت دانشکده پرستاری و  عضو 
 مامایی قزوین

64/3/33  4633 

کمیته برنامه ریزی 
 استراتژیک

دانشکده پرستاری و  عضو
 مامایی قزوین

73/4/32  4633 

کمیته علمی سمینار 
ا سرطان از پیشگیری ت

 نوتوانی

 دانشگاه علوم پزشکی عضو
 قزوین

42/47/33و 41  - 

 –کمیته دانشگاهی 
 منی و ترویجاستانی ای

 زایمان طبیعی

 دانشگاه علوم پزشکی عضو
 قزوین

44/7/32  تا کنون 

رکمیته ترویج شیر ماد  دانشگاه علوم پزشکی عضو 
 قزوین

4633مهر   تا کنون 

ی کمیته ارزشیابی درون
 دانشکده 

 دانشگاه علوم پزشکی عضو
 قزوین

 تاکنون 4631

کمیته علمی کنترل 
 عفونت بیمارستانی

 علوم پزشکی دانشگاه عضو
 قزوین

 تا کنون 4612

 هسته آموزشی کالسهای
 آمادگی برای زایمان

 دانشگاه علوم پزشکی عضو
 قزوین

 تا کنون 4613

 

 پروژه های تحقیقاتی )مصوب و غیرمصوب ( 

نوع فعالیت در  عنوان طرح

 طرح

مؤسسه محل 

 پژوهش
 وضعیت طرح

طول مدت 

 طرح

مصو

 ب

غیرم

 صوب

ر ب  Eبررسی  اثر ویتامین 
 ماستالژی دوره ای

ماه 47 خاتمه یافته  مجری اصلی   
 
* 

 
ر بررسی اثر آمنیوتومی ب

ه میزان سزارین در دو مرحل
 فعال و غیر فعال

و  دانشکده پرستاری مجری اصلی
 مامایی

ماه 41 خاتمه یافته   
 

*  

BMIبررسی ارتباط  با  
 ماستالژی دوره ای

و  دانشکده پرستاری مجری اصلی
 مامایی

یافته خاتمه ماه 43   
76/7/32  

 
 
* 

 

 سنجش نیازهای آموزشی
رامون یپ دختران نوجوان

 بهداشت باروری 
ی های تژوتعیین استرا

ر د مناسب برای تامین آن
 قزوین

کمیته تحقیقات  استاد راهنما
اه دانشجویی دانشگ
نعلوم پزشکی قزوی  

ماه 47 خاتمه یافته   
 
* 

 

ر بررسی اثر توکلیجه ب
 دیسمنوره اولیه

کمیته تحقیقات  استاد راهنما
اه دانشجویی دانشگ

ماه 47 خاتمه یافته   
 
* 
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نعلوم پزشکی قزوی  

 توسط برسی اثر آموزش
 میزانگروه همساالن بر

 مربوط به  اطالعات
  بهداشت باروری نوجوانان

و  دانشکده پرستاری مجری اصلی
 مامایی

ماه47 خاتمه یافته   
 
* 

 

اثر آموزش بر بررسی 
بهداشت باروری  آگاهی از 

 نوجوانان قزوین ختران 

 طرح دانشجویی  مجری اصلی
کمیته تحقیقات 
اه دانشجویی دانشگ
ن علوم پزشکی قزوی  

 *  انجام شد

 

بررسی اپیدمیولوژیک 
پیامدهای متابولیک مادری 
و نوزادی دوران بارداری و 

عوامل مرتبط با آن: مطالعه 
متابولیک مادر و نوزاد 

  (QMMNS)قزوین 

 

مرکز تحقیقات بیماری  مجری اصلی

های متابولیک دانشگاه 

 علوم پزشکی قزوین

 

ماه 13 در حال انجام  * 

 

منیوتومی بر آبررسی اثر 
 عوارض مادری و نوزادی

و  دانشکده پرستاری مجری اصلی
 مامایی

ماه 12 در حال انجام  * 

 
 

 های بازآموزی و کار گاه سخنرانی در برنامه

 تاریخ محل برگزاری ان باز آموزیعنو عنوان سخنرانی

مشاوره در بهداشت باروری   مشاوره بهداشتی برای زنان
 نوجوانان

یندانشگاه علوم پزشکی قزو  43/7/36  

Family planning IUD, 

TL,condom,Papsmear 
مقاله 1 "مجموعا  

یندانشگاه علوم پزشکی قزو  71/1/31  

ر سمینار تازه های پژوهشی د
 گروه مامایی

ال آمنیوتومی در دو مرحله فع اثر
 و غیر فعال

یندانشگاه علوم پزشکی قزو  4/6/4632  

کارگاه تغذیه در بهداشت 
 باروری 

یندانشگاه علوم پزشکی قزو تغذیه در زمان بلوغ 4632آبان  44و 41   

 بیمارستان تامین اجتماعی آموزش شیردهی در بارداری کارگاه تغذیه با شیر مادر 
 -وثرستان کبیمار –تاکستان 

 بیمارستان قدس

71/3/33  
71/1/33  

ی سخنرانی در کنفرانس مادر
 ایمن 

مادری ایمن و اولویت های 
 جهانی آن

ین دانشگاه علوم پزشکی قزو  2/47/33  

انمرکز بهداشت شهید بلندی آموزش شیردهی در بارداری کارگاه تغذیه با شیر مادر   44/1/31  

شیردهی در بارداریآموزش  کارگاه تغذیه با شیر مادر آموزش مداوم دانشگاه علوم  
 پزشکی قزوین

47/1/31  

مان آشنایی با روشهای نوین زای زایمان ایمن 
 طبیعی با رویکرد کاهش درد

 زایمانی

آموزش مداوم دانشگاه علوم 
 پزشکی قزوین

73/41/31  
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لوم آموزش مداوم دانشگاه ع آموزش شیردهی در بارداری کارگاه تغذیه با شیر مادر
 پزشکی قزوین

61/1/31  
61/41/31  

آموزش مداوم دانشگاه علوم  آموزش شیردهی در بارداری کارگاه تغذیه با شیر مادر
 پزشکی قزوین

/41/33  
/44/33  
/47/33  

ونت درمان دانشگاه علوم امع آموزش شیردهی در بارداری کارگاه تغذیه با شیر مادر
تان بیمارس –پزشکی قزوین 

 قدس 

71/1 /33  
37/1/33  

دانشگاه علوم معاونت درمان  آموزش شیردهی در بارداری کارگاه تغذیه با شیر مادر
تان بیمارس – پزشکی قزوین

 قدس

74/41/33  
76/41/33  

انشگاه علوم معاونت درمان د آموزش شیردهی در بارداری کارگاه تغذیه با شیر مادر
ان بیمارست -پزشکی قزوین

 کوثر

1/47/33  
3/47/33  

تغذیه با شیر مادر کارگاه معاونت درمان دانشگاه علوم  آموزش شیردهی در بارداری 
ان بیمارست -پزشکی قزوین

 کوثر

41/4631  
 

معاونت درمان دانشگاه علوم  آموزش شیردهی در بارداری کارگاه تغذیه با شیر مادر
ان بیمارست -پزشکی قزوین

 کوثر

44/4631  
 

شیر مادر تغذیه کارگاه دهیپوزیشن های شیر  معاونت درمان دانشگاه علوم  
ان بیمارست -پزشکی قزوین

 کوثر

4611 

شیر مادرتغذیه کارگاه  معاونت درمان دانشگاه علوم  شیردهی در اتاق زایمان 
 دانشکده -پزشکی قزوین

  پرستاری و مامایی

4612 

فیزیوژیکزایمان کارگاه  روشهای بی ردی در زایمان  
 فیزیولوژیک

ه علوم معاونت درمان دانشگا
ان بیمارست -پزشکی قزوین

 کوثر

4611 

زایمان فیزیولوژیککارگاه  ردی در زایمان د روشهای بی 
 فیزیولوژیک

معاونت درمان دانشگاه علوم 
ه دانشکد  -پزشکی قزوین

 پرستاری و مامایی

4612 

کارگاه  بیماریهای زنان و 
 سوانح مامایی

 4613 معاونت بهداشتی و درمانی سالمت جنسی و سالمندی

آموزش مداوم دانشگاه علوم  شکایات شایع دوران بارداری کنفرانس تازه های مامایی
 پزشکی قزوین

4613 

آموزش مداوم دانشگاه علوم  مرحله دوم زایمان مهارتهای بالینی مامایی
 پزشکی قزوین

4613 

    

 

 های بازآموزی شرکت در گارگاه و دوره
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 تاریخ برگزاری اریمحل برگز طول مدت دوره نام کارگاه

روز6 کارگاه تغذیه با شیر مادر لوم معاونت بهداشتی دانشگاه ع 
 پزشکی قزوین

3-41/3/11  

روز  6 کارگاه احیاء نوزادان 77/3/31-71 بیمارستان کوثر قزوین   

روز 6 بازآموزی اورژانسهای مامایی 3/31/  1-1 بیمارستان کوثر قزوین   

روز 4 کارگاه تهیه مواد آموزشی 1/1/36 دانشکده پرستاری و مامایی   

 کارگاه تومورهای خوش خیم و
 بدخیم تخمدان

روز  4 43/6/36 بیمارستان کوثر قزوین   

کلرگاه آموزش بالینی در 
 پرستاری

روز  7  دانشکده پرستاری و مامایی 
 قزوین

36/ 42/41و 41  

روز  6 کارگاه روش تحقیق کیفی معاونت پژوهشی دانشگاه  
 قزوین

3/36/ 47و 71  

روز 7 کارگاه مقاله نویسی معاونت پژوهشی دانشگاه  
 قزوین

41/1/36و43  

رم دوره آموزشی کار با بسته ن
 SPSSافزاری 

روز 7 معاونت پژوهشی دانشگاه  
 قزوین

46/44/36و47  

دوره آموزشی مکالمه زبان 
(4انگلیسی )  

2/1/36الی  43/2/36  سازمان مدیریت و برنامه  
 ریزی استان

2/1/36الی  43/2/36  

دوره آموزشی مکالمه زبان 
(7انگلیسی )  

41/47/36الی  41/36/ سازمان مدیریت و برنامه  
 ریزی استان

41/47/36الی  41/41/36  

دوره آموزشی مهارت اول و 
 ITدوم 

41/1/36الی  71/3/36 معاونت پژوهشی دانشگاه  
 قزوین

41/1/36الی  71/3/36  

71/3/36الی  IT 6/3/36دوره آموزشی مهارت سوم  معاونت پژوهشی دانشگاه  
 قزوین

71/3/36الی  6/3/36  

دوره آموزشی مهارت چهارم 
IT 

3/41/36الی  42/1/36 معاونت پژوهشی دانشگاه  
 قزوین

3/41/36الی  42/1/36  

دوره آموزشی مهارت پنجم 
IT 

46/44/36الی 3/41/36 معاونت پژوهشی دانشگاه  
 قزوین

46/44/36الی 3/41/36  

وره آموزش پاور پوینت د
 )مهارت ششم (

74/6/36تا  71/4/36 معاونت پژوهشی دانشگاه  
 قزوین

74/6/36تا  71/4/36  

دوره آموزشی مهارت هفتم 
IT 

73/47/36الی  47/36/ معاونت پژوهشی دانشگاه  
 قزوین

73/47/36الی  41/47/36  

یکارگاه روش تدریس مقدمات روز 4   دفتر مطالعات وتوسعه آموزش 
زشکی دانشگاهپ  

71/1/31  

Family planning 7 روز  دانشکده پرستاری و مامایی 
 قزوین

6/1/31و 7  

رم دوره آموزشی کار با بسته ن
 SPSSافزاری 

روز 7  دفتر مطالعات وتوسعه آموزش 
 پزشکی دانشگاه

73/1/32و72  

کارگاه تغذیه در بهداشت 
 باروری

روز 7 یندانشگاه علوم پزشکی قزو  4632 آبان 44و 41   

روز 4 کارگاه تدوین طرح درس 2/1/32 دفتر مطالعات وتوسعه آموزش   
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 پزشکی دانشگاه

رفتهکارگاه مقاله نویسی پیش روز 4  معاونت پژوهشی دانشگاه  
 قزوین

74/3/32  

روز 7 کارگاه آموزش بالینی  دانشکده پرستاری و مامایی 
 قزوین

3/44/32و1  

کارگاه دانش افزایی اعضاء 
رمهارتهای هیئت علمی د

 مشاوره ای 

روز 7 71/47/32و76 اداره مشاوره دانشجویی   

ته کارگاه مراقبتهای ادغام یاف
 سالمت مادران

روز  4  دانشکده پرستاری و مامایی 
 قزوین

3/6/33  

روز 4 کارگاه کودک سالم   دانشکده پرستاری و مامایی 
 قزوین

71/7/33  

ن شیوه طراحی و تدوی کارگاه
نیمحتوا در یاد گیری الکترو  

روز 4 42/47/33 دانشگاه علوم پزشکی یزد   

روز 4 کارگاه پایش کودک بیمار یندانشگاه علوم پزشکی قزو   73/41/33  

یستم آشنایی اساتید راهنما با س
 سما 

روز 4 یندانشگاه علوم پزشکی قزو   3/6/33  

EBM 4 روز یندانشگاه علوم پزشکی قزو   43/1/31  
MCQ 4 روز یندانشگاه علوم پزشکی قزو   46/6/31  

یک ژزایمان فیزیولو روز 4  یندانشگاه علوم پزشکی قزو   77/6/31  

روز  4 تهیه پوستر یندانشگاه علوم پزشکی قزو   61/1/31  

روز  4 کتابخانه  دیجیتال  یندانشگاه علوم پزشکی قزو   44/3/31  

روز 4 دوره خالقیت و نوآوری فتر آموزش و پژوهش د 
 استانداری قزوین 

76/6/31  

آشنایی با روشهای نوین 
زایمان طبیعی با رویکرد 

 کاهش درد زایمانی

روز 4 آموزش مداوم دانشگاه علوم  
 پزشکی قزوین

73/41/31  

PBL 4 روز آموزش مداوم دانشگاه علوم  
 پزشکی قزوین

4/44/31  

روز  4 کتابخانه  دیجیتال  ینشکی قزودانشگاه علوم پز   1/47/31  

ه آموزش پزشکی پاسخگو ب
    (COME )جامعه

روز  4 یندانشگاه علوم پزشکی قزو   44/1/33  

آموزش بالینی ساختار 
)OSCE) یافته عینی 

روز  4 یندانشگاه علوم پزشکی قزو   41/6/33  

روز 4 کارگاه آموزش بالینی یندانشگاه علوم پزشکی قزو   74/41/33  

روز 4 روش تحقیق مقدماتی  یندانشگاه علوم پزشکی قزو   42/1/31  

روز 4 روش تحقیق پیشرفته یندانشگاه علوم پزشکی قزو   77/1/31  

اتوانمند سازی اساتید راهنم روز 4  یندانشگاه علوم پزشکی قزو   42/3/31  

روز 4 مقاله نویسی پیشرفته  یندانشگاه علوم پزشکی قزو   4631 

روز 4 کارگاه ارزیابی درونی  ینگاه علوم پزشکی قزودانش   4631 

Endnote روز 4 کارگاه یندانشگاه علوم پزشکی قزو   4631 
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روز 7 احیاء نوزادان  یندانشگاه علوم پزشکی قزو  44/31/ 71و 41   

ساعته زایمان  31دوره 
 فیزیولوژیک 

روز 3 یندانشگاه علوم پزشکی قزو   4611 

یندانشگاه علوم پزشکی قزو 4 سیستماتیک رویو  4612 

جستجوی منابع اطالعات 
 بالینی

یندانشگاه علوم پزشکی قزو 4  4612 

یندانشگاه علوم پزشکی قزو 1 آندرولوژی و طب جنسی  1931 

همقاله نویسی پیشرفت یندانشگاه علوم پزشکی قزو 1   1931 

یندانشگاه علوم پزشکی قزو 1 رفرنس نویسی   1931 

ینقزودانشگاه علوم پزشکی  1 نقد و بررسی مقاالت   1931 

یندانشگاه علوم پزشکی قزو 1 آندرولوژی و طب جنسی  1931 

اییتحقیقات بالینی در مام  1931 وزارت بهداشت و درمان 2 

 

 انتشارات 

 الف( کتب منتشر شده 

همکار/  عنوان کتاب

 همکاران

 سال چاپ شهر ناشر نوع تألیف

و مشاوره بهداشت آموزش 
 ازدواج فبل از

 4631 قزوین حدیث امروز ف و گرد آوریتالی سمیه علیقلی

 4617 قزوین حدیث امروز تالیف و گرد آوری سمیه علیقلی بهداشت باروری نوجوانان 

      
 داخلی  ب( مقاالت چاپ شده 

 سال چاپ شماره نام نشریه عنوان مقاله نویسندگان ردیف

تر دک -گلشاهی -الفتی 1
 اللوها

عال فعال و فاثر آمنیوتومی در دو مرحله غیر 
 بر میزان سزارین

مجله علمی و پژوهشی دانشگاه 
 علوم پزشکی قزوین

4633بهار -  

ن دکتر سوس –الفتی  2
روان دکتر انوشی -پارسای

 کاظم نژاد

مقایسه اثر تجویز دو ماهه و چهار ماهه 
بر ماستالژی دوره ای   Eویتامین   

مجله علمی و پژوهشی دانشگاه 
 علوم پزشکی قزوین

تان تابس -
4632 

علیقلی -الفتی  9  دختران نوجوانسنجش نیازهای آموزشی  
رامون بهداشت باروری یپ  

امین ی های مناسب برای تتژوتعیین استرا
در قزوین آن  

مجله علمی و پژوهشی دانشگاه 
 علوم پزشکی قزوین

 تابستان 
4633 

ی حدیقه کاظم –الفتی  1
دکتر مریم فرهاد –  

ماستالژی دوره ای  ا مجله علمی و پژوهشی دانشگاه   بررسی ارتباط BMI ب
گیالن علوم پزشکی  

زمستان  
4631 

 - هادیپور –آذر بایجانی  
 الفتی

 بررسی اثر توکلیجه یا چای کوهی  بر
 دیسمنوره اولیه و عالیم آن

مجله علمی کمیته تحقیقات 
ی دانشجویی دانشگاه علوم پزشک

 قزوین

شماره 
47 

زمستان 
4631 
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 -بایجانیآذر –الفتی  1
 هادیپور

یهبررسی اثر توکلیجه بر دیسمنوره اول مجله علمی و پژوهشی گیاهان  
 دارویی

 
 

4631بهار   

 -آذربایجانی –الفتی  1
 هادیپور

راغ و درد بررسی اثر توکلیجه بر تهوع و استف
 ناشی از دیسمنوره اولیه 

مجله علمی و پژوهشی دانشگاه 
 علوم پزشکی قزوین

4611بهار    

 –کرامت  –انی خرق 7
 مهاجر رهبری -الفتی

ده از علل نیازهای برآورده نشده تنظیم خانوا
طالعه دیدگاه پرسنل بهداشتی درمانی: یک م

 کیفی

شماره  مجله تحقیقات کیفی
7 

4617پاییز   

 –خدیجه میرزایی  8
 فروزان الفتی

 در نوجوان دختران آموزشی هاینیاز تبیین

 معلمان دیدگاه از باروری بهداشت مورد

مجله علمی پژوهشی 
 دانشگاه علوم پزشکی قزوین

 تیر 4616 7

افسانه  -فروزان الفتی 
سعید آصف  -کرامت

 –مسعود یونسیان  -زاده
 نسرین چنگیزی

ارایه مدل زایمان ایمن بر اساس 

 حاکمیت بالینی
 4613 7 فصلنامه بیمارستان

فروزان  –فاطمه جمالی  

 فاطمه رنجکش –الفتی 

مان تاثیر حضور همسر در کالس آمادگی زای 
 بر ترس از زایمان زنان نخست زا

مجله علمی پژوهشی 
 دانشگاه علوم پزشکی قزوین

در حال 
 چاپ

 

تاثیر مشاوره بر خانواده درجه یک زنان   
ر سالمند بر افزایش آگاهی زنان در مورد آزا

دی طبق مدل مراحل تغییرسالمن  

مجله علمی پژوهشی دانشگاه علوم 
 پزشکی قزوین

در حال 
 چاپ

 

 

 ج( مقاالت چاپ شده خارجی  

سال  ایندکس شماره نام نشریه عنوان مقاله نویسندگان ردیف

 چاپ

1 Sousan Parsay, 

Forouzan 

Olfati, Shizar 

Nahidi 

   Therapeutic effect 

of Vitamin E on 

cyclic Mastalgia 

The breast Journal 

Of American 

Vol:15 

No:5 

IF: 2.091 

ISI 2009 

2 Masoumeh 

Mohajer 

Rahbari, 

Roghieh 

Kharaghani, 

Forouzan 

Olfati, Afsaneh 

Sadeghian 

Mothers’ experiences 

of neonatal jaundice: 

A qualitative study 

Nursing practice 

today 

 

1(2):80-

85 

SINAH

AL, 

google 

scholar 

 

2014 

3 F Olfati, S 

Azarbaijani, 

MATIN 

Hadizadeh, 

TAHEREH 

Sadeghi, E 

Hajseiedjavadi 

Effect of Powder of 

Stachys lvandulifolia 

Flowers on Primary 

Dysmenorrhea 

Journal of Medicinal 

plants 

2 Scopus 2010 

4 Forozun Olfati, 

Saeid 

Asefzadeh, 

Clarification of Safe 

Delivery by Iranian 

Experts Based on 

Journal of family & 

reproductive health 

9 Pub 

med 

2015 

http://jqr.kmu.ac.ir/article-1-179-fa.pdf
http://jqr.kmu.ac.ir/article-1-179-fa.pdf
http://jqr.kmu.ac.ir/article-1-179-fa.pdf
http://jmp.ir/article-1-287-en.pdf
http://jmp.ir/article-1-287-en.pdf
http://jmp.ir/article-1-287-en.pdf
http://jmp.ir/article-1-287-en.pdf
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4662755/
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4662755/
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4662755/
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Nasrin 

Changizi, 

Masud 

Yonesian, 

Afsaneh 

Keramat 

Clinical Governance: 

A Qualitative Study 

5 Forozun Olfati, 

Saeid 

Asefzadeh, 

Nasrin 

Changizi, 

Afsaneh 

Keramat, 

Masud 

Yunesian 

 

Patient Involvement 

in Safe Delivery: A 

Qualitative Study 

 

 

Global journal of 

health science 

 

8 Pub 

med 

2016 

6 Fatemeh 

Laluha2 and 

Maryam 

Taherpour1* 

Foruzan 

Olfati1, Tuba 

Golshahi1 

Relationship between 

amniotomy and rate 

of cesarean section: a 

cohort study 

 

Biomedical Research 28 ISI 2017 

7 F Olfati, A 

Keramat, N 

Changizi, M 

Yunesian, S 

Asefzadeh 

Clarification of risk 

management in safe 

delivery, by Iranian 

experts: A qualitative 

study 

Biomedical Research 28 ISI 2017 

8  Clarifying the criteria 

for reproductive 

health counselling for 

adolescent girls 

by service providers: 

A qualitative study. 

 Publishin

g 

  

       

 

 

 و ... ها، کنفرانس ها( مقاالت منتشر شده در همایشد

عنوان  عنوان مقاله نویسندگان  ردیف

 همایش

محل 

 گزاری بر

نحوه ارائه 

 مقاله

 تاریخ ارائه 

زان بررسی اثر آمنیوتومی بر می الفتی 
 سزارین در دو مرحله فعال و غیر

 فعال

د دانشگاه شهی 
 بهشتی تهران

4631/ 73/41 سخنرانی  

قلیعلی -الفتی   ن دختراسنجش نیازهای آموزشی  
  رامون بهداشت بارورییپ نوجوان

 ی های مناسبتژوتعیین استرا
در قزوین رای تامین آنب  

دانشگاه علوم  
دپزشکی شاهرو  

12/1/32 سخنرانی  

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4662755/
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4662755/
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4954900/
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4954900/
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4954900/
javascript:void(0)
javascript:void(0)
javascript:void(0)
javascript:void(0)
javascript:void(0)
javascript:void(0)
javascript:void(0)
javascript:void(0)
javascript:void(0)
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71/6/36و73 پوستر  دانشگاه مشهد  ماستالژی  الفتی   

با  بررسی ارتباط سرطان پستان الفتی 
 ماستالژی دوره ای

دانشگاه علوم  
نپزشکی قزوی  

42/47/33و41 پوستر  

با ماستالژی  BMIبررسی ارتباط  کاظمی -الفتی 
 دوره ای

دانشگاه علوم  
 پزشکی قزوین

 
 سخنرانی

 

 4/1/31تا 61/3/31

ر مقایسه اثر تجویز دو ماهه و چها الفتی 
بر ماستالژی    Eماهه ویتامین 

 دوره ای

ره هشتمین کنگ
 بین المللی 

زنان و زایمان 
33 

مرکز 
 همایشهای بین

 -المللی رازی 
 تهران

42/3/33 سخنرانی  

ن دختراموزشی سنجش نیازهای آ الفتی 
  رامون بهداشت بارورییپ نوجوان

 ی های مناسبتژوتعیین استرا
در قزوین برای تامین آن  

 رههشتمین کنگ
نان بین المللی ز
33و زایمان   

مرکز 
 همایشهای بین

 -المللی رازی 
 تهران

42/3/33 سخنرانی  

زان بررسی اثر آمنیوتومی بر می الفتی 
 سزارین در دو مرحله فعال و غیر

الفع  

 رههشتمین کنگ
نان بین المللی ز
33و زایمان   

مرکز 
 همایشهای بین

 -المللی رازی 
 تهران

43/3/33 سخنرانی  

مان کنفرانس زای ورزشهای دوران بارداری الفتی 
  فیزیولوژیک

دانشگاه علوم 
نپزشکی قزوی  

73/4/33 سخنرانی  

بیماریهای مزمن و اختالالت  الفتی 
 جنسی 

کنفرانس 
 بهداشت جنسی
 و ابعاد مختلف
 زندگی زنان 

دانشگاه علوم 
نپزشکی قزوی  

4/44/33 سخنرانی   

ی الفت –بهرامی    تأثیر آموزش گروه همساالن بر 
ارتقاء ابعاد مختلف بهداشت 

 باروری دختران  نوجوان

 دومین کنگره
بین المللی 

 بهداشت باروری

دانشگاه علوم 
 پزشکی ایران

سالن 
همایشهای 

 رازی

 کتابسخنرانی و
 خالصه مقاالت 

3164آبان   

 -الفتی  
 آذربایجانی

لیهاثر توکلیجه بر دیسمنوره او  دومین کنگره 
بین المللی 

 بهداشت باروری

دانشگاه علوم 
 پزشکی ایران

سالن 
همایشهای 

 رازی

 کتابسخنرانی و 
 خالصه مقاالت

4614 

ت کرام –الفتی  
آصف زاده –  

س مدلی برای زایمان ایمن بر اسا
لینیحاکمیت با  

 اولین کنگره
بین المللی 

 سالمت باروری
 و فرزند آوری

دانشگاه علوم 
 پزشکی ایران

سالن 
همایشهای 

 رازی

 کتابسخنرانی و 
 خالصه مقاالت

4611 

 -فروزان الفتی 
 -سونیا اویسی

 عاطفه شکری

Effectiveness of Web-

Based 

Education on Students’ 

Attitudes About 

ره چهارمین کنگ
 ولیدبین المللی ت

 مثل

دانشگاه علوم 
 پزشکی ایران

سالن 

در فصلنامه 

باروری و 

4611 
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Reproductive Health  همایشهای
 رازی

ناباروری          

             
pubmed 

 

  شرکت در سمینارها و کنگره ها 

 تاریخ برگزاری  محل برگزاری  نام 
3/47/34 دانشگاه علوم پزشکی قزوین کنفرانس نازایی  

61/1/37 دانشگاه علوم پزشکی قزوین کنفرانس فشار خون  

43/3/37 دانشگاه علوم پزشکی قزوین سمینار زایمان در منزل و در آب  

7/47/37 دانشگاه علوم پزشکی قزوین سمینار بیماریهای ولو و واژن  

42/7/36 بیمارستان امام خمینی تهران همایش روز جهانی ماما  

ودکسمینار سالمت مادر و ک 74/7/37-71 دانشگاه علوم پزشکی قزوین   

انسان  کنفرانس بیماریهای مشترک بین
 و دام

42/1/36 دانشگاه علوم پزشکی قزوین  

4/2/31 دانشگاه علوم پزشکی قزوین کنفرانس عفونت شایع در حاملگی  

3/31/ 43و42 دانشگاه علوم پزشکی قزوین سمینار ارتقاء سالمت کودکان  

های پستانکنفرانس بیماری 1/1/31 دانشگاه علوم پزشکی قزوین   

73/41/31و71 دانشگاه  شهید بهشتی تهران سمینار بارداری ایمن   

گاه کمیته تحقیقات دانشجویی دانش تازه های مامایی
 علوم پزشکی قزوین

41/47/31  

77/6/33 دانشگاه علوم پزشکی قزوین کنفرانس نانوتکنولوژی  

ندگیکنفرانس آموزش مهارتهای ز 73/1/33 دانشگاه علوم پزشکی قزوین   

ان کنفرانس درمان جدید کانسر پست 41/1/33 دانشگاه علوم پزشکی قزوین   

ینهمین همایش کشوری آموزش پزشک 43/47/33-41 دانشگاه علوم پزشکی یزد   

2/47/33 دانشگاه علوم پزشکی قزوین کنفرانس مادری ایمن  

هددانشگاه علوم پزشکی مش طرح معرفت  2/2/31تا  71/1/31   

و  بین المللی زنان هشتمین کنگره
 زایمان

43/3/33تا 41/3/33 مرکز همایش بین المللی رازی  

73/4/33 دانشگاه علوم پزشکی قزوین کنفرانس زایمان فیزیولوژیک   

3/44/33 دانشگاه علوم پزشکی قزوین کنفرانس درد   

شکی قزویندانشگاه علوم پز کنفرانس بهداشت جنسی  زنان   4/44/33  

44/3/33 دانشگاه علوم پزشکی قزوین کنفرانس آنفلوآنزای نوع ای  

 

 سایر موارد 
                                                                                                                                                        

 تاریخ عنوان

 گواهی صالحیت مدرسی از دانشگاه تربیت مدرس
 

4636 

 411گواهی شرکت در ارزشیابی درونی گروه مامایی به مدت 
 ساعت

 

3/1/33  



14 

 

                           
 

2/47/33  

روزه تحقیقات در پرستاری  4داوری در سمینار دانشجویی 
 ومامایی

47/47/33  

مدت  به رستاریگواهی شرکت در ارزشیابی درونی شبانه پ
ساعت 421  

71/44/31  

لی هشتمین کنگره بین المل 1عضو هیئت رئیسه  سالن شماره 
 زنان و مامایی 

42/3/33  

تا کنون  36از  داوری مجله علمی پژوهشی قزوین   

 4633 داوری مجله علمی پژوهشی اراک

1461 مشارکت در راه اندازی رشته ارشد مشاوره در مامایی  

علمی از مربی به استادیاریارتقا مرتبه   4611 

 

 
                                                                                                                                             


