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 پژوهشی عالئق  .9

 

بهداشات و ساالمت دوران    ،باارداري هااي پرر ار   زایمان فیزیولوژیک وکالس آمادگی براي زایمان، جنسی ،  و باروري بهداشت   

 سگی وسالمندانیائ

  سوابق تحصیلی .7

 1131:ایران ایران،تهران، پزشکی علوم دانشگاه مامایی و پرستاري دانشکده مامایی، .کارشناس1

 1131.کارشناس ارشد مامایی گرایش بهداشت مادروکودک، دانشکده علوم پزشکی دانشگاه تربیت مدرس،تهران ،ایران: 2

 پایان نامه . 4

وغیرباردارسالم، اساتادراهنما:   باردار بازنان پراکالمپسی به مبتال باردار درزنان ساعته21ادرار مس س ح مقایسه :ارشد کارشناسی

 1/11/31سرکاررانم دکتر سعیده ضیایی، دانشگاه تربیت مدرس ، تاریخ دفاع : 

 علمی مجامع و ها انجمن در .عضوی 5

 پزشکی نظام .1

 جمعیت مامایی .2

 پزشکی جامعه بسیج .1

 انجمن علمی مامایی .1
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 شوراها و ها کمیته در عضوی  .3

ساال   از قازوین  پزشکی علوم دانشگاه مامایی و پرستاري دانشکده م العات و توسعه دفتر دررشان استعدادهاي کمیته مسئول .1

 1132تا  1133

 1132تا  1133سال از قزوین پزشکی علوم دانشگاه مامایی و پرستاري دانشکده کمیته تحقیقات دانشجوییسرپرست  .2

 تاکنون 1131سال  از قزوین پزشکی علوم دانشگاه مامایی و پرستاري دانشکده کمیته تحقیات دانشجوییعضو . 1

 از قزوین پزشکی علوم دانشگاه مامایی و پرستاري دانشکده م العات و توسعه دفتر نگر جامعه مامایی پرستاري کمیته مسئول .1

 تا کنون1132سال 

 تاا 1131 ساال  از قازوین  پزشاکی  علوم دانشگاه مامایی و پرستاري دانشکده م العات و توسعه دفتر بالینی ارزشیابی کمیتهعضو  .5

 کنون

 کنون تا1133 سال از قزوین پزشکی علوم دانشگاه براي زایمان آمادگی کالسهاي آموزشی هستهعضو .1

 1131تا  1133پزشکی ازسال  وآموزش ،درمان بهداشت وزارت مامایی کشوري کمیته .عضو3

 کنون تا1131 سال از قزوین پزشکی علوم دانشگاه باشیرمادر تغذیه ترویج آموزشی هسته در عضویت . عضو3

 تا کنون 1131دانشکده پرستاري مامایی قزوین ازسال  آموزشی شوراي در عضویت .3

 کنون تا 1131 ازسال قزوین مامایی پرستاري دانشکده پژوهشی شوراي در عضویت .11

 1131تا1131طبیعی دانشگاه علوم پزشکی قزوین ازسال  زایمان ترویج درکمیته عضویت .11

 تا کنون 1131. عضویت در هیات تجدید نظرسازمان نظام پزشکی از سال 12

 تا کنون 1131. عضویت در شوراي نشر، تألیف و ترجمه دانشگاه از 11

 تا کنون 1131. عضویت در شوراي ارالق پژوهش فرعی دانشگاه از 11



 تا کنون 1131.عضویت در شوراي تخصیص امتیاز آموزش مداوم دانشگاه از 15

 تا کنون 1135. عضویت در هیات مدیره جمعیت مامایی استان قزوین 11

  1133. عضویت در هیات مدیره انجمن علمی مامایی استان قزوین 13

 سوابق اجرایی .7

 1131تا  1131سال  از قزوین پزشکی علوم دانشگاه مامایی و پرستاري دانشکده معاون مدیرگروه.1

 1131تا 1131سال  از قزوین پزشکی علوم دانشگاه مامایی و پرستاري دانشکده.مدیرگروه مامایی 2

 تا کنون 1131. معاون آموزشی پژوهشی دانشکده پرستاري مامایی دانشگاه علوم پزشکی قزوین از سال 1

 آموزشی خدمات ارائه . سابقه0

 :تئوري تدریس

 1133فوریت ها، دانشکده پیراپزشکی قزوین؛ بهمن فوریت ها در گروه هاي راص) فوریت هاي مامایی(، کاردان  .1

 تاکنون 1135ارتالالت پرستاري مادر و نوزاد، کارشناس پرستاري، دانشکده پرستاري مامایی قزوین؛ از مهر .2

  تا کنون1131مهر از قزوین؛ مامایی و پرستاري دانشکده مامایی، ارشدمشاوره کارشناس ارالق در مشاوره ، .1

 تا کنون1131ازبهمن  قزوین؛ مامایی و پرستاري دانشکده مامایی، ارشدمشاوره کارشناسمشاوره دربارداري ،  .1

 .کنون تا 1131 مهر از قزوین؛ مامایی و پرستاري دانشکده مامایی، کارشناس (،1و  1زایمان) و بارداري  .5

 .کنون تا 1133 مهر از قزوین؛ مامایی و پرستاري دانشکده مامایی،ناپیوسته  کارشناس ،(2و  1بارداري و زایمان)   .1

 .کنون تا 1131 مهر از قزوین؛ مامایی و پرستاري دانشکده مامایی، کارشناس ،نشانه شناسی و معاینات فیزیکی  .3

 تاا  1390 مهار  از قازوین؛  مامایی و پرستاري دانشکده مامایی، کارشناس (،1و2و1فیزیوپاتولوژي و بیماریهاي دارلی)  .3

 .کنون

 مهار  از قازوین؛  ماماایی  و پرساتاري  دانشاکده  کارشناسی ناپیوسته ماماایی،  (،2و1فیزیوپاتولوژي و بیماریهاي دارلی)   .3

 .1131 تا 1131



 تا کنون.1131اصول و فنون مامایی ،کارشناس مامایی،دانشکده پرستاري مامایی قزوین ؛ ازسال  .11

 .1131تا1131ده پرستاري و مامایی قزوین؛ازسال ،دانشکپرستاري مادرو نوزاد،کارشناسی ناپیوسته پرستاري  .11

 .1131تا  1131، کارشناسی پرستاري ، دانشکده پرستاري و مامایی قزوین؛ازسال 1پرستاري مادرو نوزاد .12

 .1131 تا 1131 قزوین؛ازسال مامایی و پرستاري دانشکده ، پرستاري کارشناسی ،1نوزاد مادرو پرستاري .11

؛ قازوین  دانشگاه علمی کاربردي دنده و پارسایان   ،پزشکی غیر هاي رشته کارشناسی رانواده، تنظیم و شناسی جمعیت .11

 1132تا  1131ازسال 

 .1131-1132زیست شناسی عمومی ،کاردانی تربیت مربی پیش دبستانی ، علمی کاربردي بهزیستی قزوین؛  .15

 .1131-1132قزوین؛ بهزیستی کاربردي ،علمی دبستانی پیش مربی تربیت کاردانی تغذیه وبیماریهاي کودکان ، .11

 :بالینی آموزش

 بهداشات  کودکاان،  بارداري طبیعی و غیر طبیعی ، زایمان طبیعی ، زایمان طبیعی و غیر طبیعی ، مدیریت ،بیماریهااي  .1

 ماماایی و کارشناسای ناپیوساته    کارشناسای  ،کاردانی ، نشانه شناسی و معاینات فیزیکی،.زنان بیماریهاي کودک، و مادر

 .کنون تا 1131 مهر از قزوین؛ مامایی و پرستاري دانشکده

آموزش و مشاوره در بارداري و زایمان و بعداززایمان باراي دانشاجویان کارشناسای ارشاد مشااوره در ماماایی، دانشاکده         .2

 تا کنون 1131پرستاري مامایی قزوین؛ از بهمن 

 پایان نامه :

 پاشازاده( استاد مشاور) بررسی تأثیرتن آرامی برپرفشاري رون بارداري .1

 زا نخسات  زناان  در زایماان  ناوع  انتخاب و زایمان از ترس بر زایمان براي آمادگی کالسهاي در همسر حضور تأثیر بررسی .2

 )جمالی( استاد راهنما

 ا ) روشن( استاد مشاورز نخست درمادران زایمان نوع بر گروهی تأثیرمشاوره .1

) جبیب الاه پاور(   قزوین شهر سالمت مراکز به کنندهمراجعه سالمندان در رواب کیفیت بر بنسون سازيآرام تمرین تأثیر .1

 استاد مشاور

 )قهرمانی( استاد راهنما1131 قزوین استان هاي بیمارستان در مادر دوستدار بیمارستان اهداف به دستیابی میزان بررسی .5

 ) ستاري( استاد راهنما قزوین شهر زایمان بخش در شاغل ماماهاي شغلی استرس بر بنسون آرامی تن تاثیر .1

 )زاجکانی( استاد راهنما سالمندان تعادل برکنترل فشاري ماساژنقاط تاثیر بررسی .3



 زا نخسات  زناان  در زایماان  مادت  طاول  و درد شادت  بر Neima و LI4,H7 , SP6 نقاط فشاري طب تاثیر بررسی .3

 )مهري( استاد راهنما

 ) نصیري( استاد مشاور پرر ر باردار زنان رواب کیفیت بر پا کف رفلکسولوژي تاثیر بررسی .3

 ) نیک نژاد( استاد مشاور1131 رشت، شهر ماماهاي شغلی استرس و هیجانی هوش بین ارتباط بررسی .11

)  قزوین کوثر درمانی آموزشی مرکز به کننده مراجعه باردار زنان در بارداري رون فشاري پر بر اوریکولوتراپی تاثیر بررسی .11

 کشتکار( استاد مشاور

 شهرساتان  بااردار  مادران شده ادراک اجتماعی حمایت با زایمان براي آمادگی هاي کالس در همسر تأثیرمشارکت بررسی .12

 )سل انشاهی( استاد راهنما البرز

 مشاور) نصیري( استاد درمان روند گیري تصمیم در دار بار مادران مشارکت میزان بر  فردي مشاوره تاثیر بررسی .11

  آماادگی  هاي کالس به کننده مراجعه باردار زنان ر د عضالنی اسکلتی دردهاي برمیزان  آب در بدنی فعالیت تاثیر بررسی .11

 ) رضایی( استاد راهنما زایمان براي

 تقدیرها و جوایز تشویقها، .9

علوم پزشکی ایاران، اردیبهشات   ، دانشگاه علوم پزشکی ایران ، ریاست دانشگاه دانش امورتگی  اول رتبه تقدیرنامه کسب .1

1131 

 1135ریاست دانشگاه علوم پزشکی قزوین ، اردیبشت  تقدیرنامه ماماي نمونه استانی ، .2

 1135تقدیرنامه ماماي نمونه کشوري ، وزیر بهداشت درمان و آموزش پزشکی، اردیبهشت  .1

 1132تقدیرنامه پژوهشگربرتر، معاونت پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی قزوین، آذر .1

 1132وزارت علوم دررشته مامایی، ریاست دانشگاه تربیت مدرس، مهر تقدیر نامه رتبه اول کنکور کارشناسی ارشد .5

 1131تقدیرنامه کسب رتبه اول دانش آمورتگی، ریاست دانشگاه تربیت مدرس، بهمن  .1

 1135تقدیرنامه پوستربرتر، معاون پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان ،  .3

 1133نمونه استانی ، ریاست دانشگاه علوم پزشکی قزوین ، اردیبشت  تقدیرنامه ماماي .3

 1133تقدیرنامه ماماي نمونه کشوري ، وزیر بهداشت درمان و آموزش پزشکی، اردیبهشت   .3

 1133تقدیرنامه پژوهشگربرتر، معاونت پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی قزوین، آذر .11

 1132تقدیرنامه ماماي نمونه کشوري ، وزیر بهداشت درمان و آموزش پزشکی، اردیبهشت   .11



 1131 اردیبهشت پزشکی، آموزش و درمان بهداشت وزیر ، کشوري نمونه ماماي تقدیرنامه .12

 1131تقدیر نامه استاد نمونه، دانشگاه علوم پزشکی قزوین، اردیبهشت  .11

 پژوهشی طرحهاي .11

 کمیتاه  مصاوب  بررسی تأثیر طب فشااري برمیازان اضا راب زایماان، طار      زهرا مهري، فاطمه رنجکش) استاد راهنما(.  .1

 1131 قزوین دانشگاه، دانشجویی تحقیقات

بررسی تأثیرماساژ پرینه با روغن شاتر مارب برمیازان اپای زیوتاومی، طار        سمیرا رومینا، فاطمه رنجکش) استاد راهنما(.  .2

 1131قات دانشجویی دانشگاه، قزوین مصوب کمیته تحقی

 مراجعه در رودبخود زودرس زایمان و بارداري دوران استرس ارتباط بررسیمهسا قاسمی، فاطمه رنجکش)استاد راهنما(.  .3

 1131، مصوب کمیته تحقیات دانشجویی دانشگاه، قزوین، 1131شهرقزوین سالمت مراکز به  کنندگان

دکترفاطمه سمیعی راد. ارتباط کیفیت زندگی کاري باا عملکردشاغلی درکارمنادان باالینی     فاطمه رنجکش، مهري کلهر،  .4

 1131دانشکده پرستاري مامایی قزوین،  پژوهشی معاونت مصوب بیمارستان کوثر شهرقزوین، طر 

 پژوهشی معاونت مصوب طر  بارداري، دوران استفراب و تهوع بر 1ب ویتامین و بابونه،زنجبیل اثر فاطمه رنجکش، مقایسه .5

 1131 قزوین، مامایی پرستاري دانشکده

 یافتاه  ادغاام  هااي  ردمتی مراقبات  بسته مجریان هاي دیدگاه تبیین زینت جورابچی ، فاطمه رنجکش، زینب علیمرادي، .6

 1132معاونت پژوهشی قزوین، مادران، طر  مصوب  سالمت

 طبیعای  و سازارین  روش متولدشاده باه   درناوزادان  زردي شادت  مقایسه احسان گروسی ، استادراهنما فاطمه رنجکش ، .7

 دانشاکده  پژوهشای  معاونات  مصوب شهرقزوین، طر  قدس و کوثر نوزادان بیمارستانهاي هاي دربخش درنوزادان بستري

 1131قزوین ، مامایی پرستاري

 کنناده  مراجعه نانز در لیبر مدت برطول بارداري دوران در ورزش ردیجه شعبانی ، استادراهنما فاطمه رنجکش ، ارتباط .8

 1131قزوین، مامایی پرستاري دانشکده پژوهشی معاونت مصوب کوثر، طر  به بیمارستان

 یافتاه  هااي ادغاام   مراقبات  جدیاد  دربرنامه بارداري وزایمان نتایج و اجرا نحوه مقایسه زینت جورابچی ، فاطمه رنجکش. .9

 پرساتاري  دانشاکده  پژوهشای  معاونات  مصوب قزوین، طر  استان در بارداري هاي قدیم مراقبت برنامه با مادران سالمت

 1133قزوین، مامایی



 بهباود  آموزشای جهات   ومدارلاه  مادر شیر تغذیه انحصاري در مادران مشکالت بررسی حدیقه کاظمی ، فاطمه رنجکش. .11

 1133من قه مینودرقزوین، در تغذیه وضعیت

 مصوب قزوین، طر  پرر رشهرستان باردار درزنان پراکالمپسی بر 1 امگا مکمل تأثیر فاطمه رنجکش، دکترفاطمه اللوها. .11

 1131قزوین ، مامایی پرستاري دانشکده پژوهشی معاونت

 مصاوب  طار   ساالم،  بااردار  وزنان پراکالمپسی به باردارمبتال ساعته درزنان 11 وادرار سرم مس مقایسه فاطمه رنجکش. .12

 1135قزوین، مامایی پرستاري دانشکده پژوهشی معاونت

فبال   دردوره ماادران  آماوزش  تاأثیر  بررسای .زاده الاه  سیماسایف  باابویی،  محمود منیرهفاطمه رنجکش، فاطمه حیدري،  .13

 1131کوثرقزوین، ودرمانی درمرکزآموزشی زایمان اتاق زایمان وشنارت پروسه درمورد اززایمان

 داخلی منتشرشده مقاالت .14

 ماادران  زایماان  نوع بر گروهی تأثیرمشاوره*. رنجکش فاطمه علیپورحیدري، محمود دکتر نیکاروشن، جورابچی، دکترزینت .1

 2113 . مجله علمی پژوهشی همدان. پذیرشبالینی کارآزمایی یک: زا نخست

 باراي  آماادگی  کاالس  در همسار  مشاارکت  تأثیر*. رنجکش فاطمه اویسی، سونیا دکتر الفتی، فروزان دکتر جمالی، فاطمه .2

) په  دهپه    2،شهمهه    22سهه   قزوین، پزشهی   علهم   دانشهاه   علمه   مجله   زا. نخسات  زناان  زایمان از ترس بر زایمان

 .79(، خرداد وتیر79

 11 درتران در آن با مرتبط عوامل برری و اولیه دیسمنوره شیوع. *رنجکش فاطمه جهانیان، سپیده پاکنیت، حمیده دکتر .1

 .1131، 31 درپی ،پی21 شماره قزوین، پزشکی علوم دانشگاه علمی مجله .قزوین شهر ساله 13 تا

 تصویرسازي و عضالنی پیشرفتۀ سازي آرام تأثیر. *رنجکش فاطمه علیپورحیدري، محمود پاشازاده، فاطمه عظیمیان، جلیل .1

 1131 تابستان، 2 شماره مکمل طب پژوهشی علمی فصلنامه. بارداري رون پرفشاري بر ذهنی

 تاأثیر  بررسای  .گرانمایاه  مهرنااز * ،1رنجکاش  فاطماه  ،1 زاده قاسم سوگند ،2 مقدم بهبودي زهرا ،1 نصیري حاج حمیده .5

 32-11 ، 1135 فروردین ،1 شماره 1 دوره پرستاري، روان نشریه .قانونی سقط از بعد اض راب و افسردگی بر مشاوره

 فصالنامه  باشایرمادر،  انحصااري  تغذیاه  آموزشی برمیزان میررحیمی. تآثیرمدارله ،فاطمه حدیقه کاظمی رنجکش*، فاطمه .1

 31بهار 1بهداشت،شماره و پژوهشی رانواده علمی

 یافتاه ساالمت   ادغاام  هااي  تأثیرمراقبت .Lye Mumm Sann زینب جورابچی،فاطمه رنجکش، دکتر سعید آصف زاده ، .3

 5:  پیاپی شماره1131 -11زمستان  -قزوین،  پزشکی علوم دراستان قزوین، مجله زایمان و عوارض بارداري برکاهش



 آماوزش  فصالنامه  مامایی قزوین. پرستاري مامایی دانشکده گروه درونی ارزیابی علیمرادي. آژ،زینب نضال ، رنجکش فاطمه .3

 وتوسعه، سال پنجم شماره اول. پزشکی

 کااهش  با 1- امگا مکمل مصرف شیوااسماعیلی. راب ه طوبی گلشاهی، کاظمی، حدیقه فاطمه اللوها، دکتر رنجکش، فاطمه .3

 .2شماره ،15 دوره ، 1131قزوین، پزشکی علوم مجله باردارپرر ر، درزنان پراکالمپسی به ابتال

 سااعته  21ادرار و سرم مس میزان عباسی. بررسی فرشته باف، کجینه جمیله ابوترابی، السادات دکترشکوه رنجکش، فاطمه .11

 .1 شماره دهم، دوره ،1133اردبیل، پزشکی علوم دانشگاه مجله اکالمپسی. پره به مبتال باردار درزنان

 باه  مباتال  بااردار  درزناان  سااعته 21ادرار ماس  سا ح  مقایساه  زاده. فقیاه  رنجکش،دکترسقراط صیایی،فاطمه دکترسعیده .11

 .1131شاهد(، دانشگاه پژوهشی -علمی دانشور)دوماهنامه وغیرباردارسالم. باردار بازنان پراکالمپسی

 اززایماان  فبل دردوره مادران آموزش تأثیر بررسی زاده. اله سیماسیف بابویی، محمود حیدري،منیره رنجکش،فاطمه فاطمه .12

 .1135کوثر. مجله ادراک،  درمانی و درمرکزآموزشی زایمان اتاق وشنارت زایمان پروسه درمورد

 

15. International publication 

1. Mehri Kalhor, Dr Fatemeh Samieerad, Mahbobeh Garshasbi, Maryam mafi, Fatemeh 

Ranjkesh*. Predictors of quality of work life and job performance in clinical staff in 

Qazvin, Iran. International Journal of Epidemiologic Research. 2018 Accepted 

2. H Pakniat, F Mohammadi, F Ranjkesh*. Meconium Amniotic Fluid is Associated with 

Endomyometritis. The Journal of Obstetrics and Gynecology of India, 1-5.2016 

3. H Pakniat,F mohammadi, F Ranjkesh*. The Impact of body mass index on pregnancy 

outcome. Journal of Midwifery and Reproductive Health 3 (2), 361-367. 

4. E Garosi, F Mohammadi, F Ranjkesh*. The Relationship between Neonatal Jaundice and 

Maternal and Neonatal Factors. Iranian Journal of Neonatology IJN 7 (1), 37-40. 

5. F Lalooha, TD Ghaleh, H Pakniiat, F Ranjkesh, O Mashrabi. Evaluation of the effect of 

omega-3 supplements in the prevention of preeclampsia among high risk women. African 

Journal of Pharmacy and Pharmacology ,2011,6 (35), 2580-2583 

6. F Ranjkesh, HK Jaliseh, S Abutorabi. Monitoring the Copper Content of Serum and 

Urine in Pregnancies Complicated by Preeclampsia. Biolgical Trace Element  Research, 

Received: 20 January 2011 / Accepted: 7 March . 



7. H Kazemi, F Ranjkesh. Evaluating the problems of mothers in exclusive breastfeeding 

and educational intervention for improving nutrition status in Iran. HealthMED,2011, 

5(6),pp.1517-1521. 

8. S Ziaei, F Ranjkesh, S Faghihzadeh. Evaluation of 24-hour urine copper in preeclamptic 

vs. normotensive pregnant and non-pregnant women. International journal of fertility and 

sterility, May – Jun2008, Vol1, no1. 

 

 ملی کنفرانس و همایش در شده ارائه مقاالت .61

 رااانواده سراسااري همااایش نااوزادي. دوران زردي و توسااین اکساای بااین ارتباااط گروساای. احسااان ، رنجکااش فاطمااه .1

 1131میالد، سخنرانی  بیمارستان هاي همایش سالن پایدار، توسعه و سالم،جمعیت

 زناان  المللی بین کنگره باردار، درزنان زایمان درد برروي بارداري سوم ماهه درسه روي تاثیرپیاده بررسی رنجکش. فاطمه .2

 1131رازي، سخنرانی  همایشهاي مرکز ،ایران مامایی و

 کنگاره  ماماایی.  دانشاجویان  بالینی مهارتهاي ارتقاء و مامایی بالینی علمی هیئت احیا .*رنجکش فاطمه جورابچی، زینت .1

 1131پزشکی، پوستر وآموزش درمان بهداشت وزارت مامایی، بالینی آموزش احیا

مامایی،همایش ملی سالمت  عوارض و ازبارداري قبل هاي مراقبت دفعات بین ارتباط رنجکش. جورابچی،فاطمه دکترزینت .1

 1132اردیبهشت  1-1سخنرانی ،  .قزوین پزشکی علوم مادران، دانشگاه

 دانشاگاه  ماادران،  ساالمت  ملای  همایش بارداري. برپیامد بارداري قبل تاثیرمراقبت جورابچی. دکترزینت رنجکش، فاطمه .5

 1132 اردیبهشت 1-1 ، سخنرانی. قزوین پزشکی علوم

علاوم پزشاکی همادان،    دانشاگاه  ایمان،   زایماان  کنگاره  پیامادبارداري.  بار  بارداري دردوران تأثیرورزش رنجکش. فاطمه .1

 1131سخنرانی 

 دوماین  لیبار.  طاول  در توساین  اکسی از میزان استفاده با بارداري دوران ورزش ارتباط ردیجه شعبانی. رنجکش، فاطمه .3

 1131دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی.سخنرانی ایمن،  بارداري بین المللی کنگره

 طریق از رانواده وتنظیم مادروکودک بهداشت بالینی درواحدکارآموزي آموزش چالشهاي تعیین فاطمه رنجکش. آژ، نضال .3

 1131مشهد. پوستر، علوم پزشکی دانشگاه آموزش پزشکی. همایش کشوري دوازدهمین دانشجویان مامایی. مشارکت

 بالینی ازآزمون دانشجویان رضایت مقایسه فاطمه رنجکش. معصومه نیشابوري، فر  عزیزي، صادقی، فاطمه .3



 دانشاگاه . پزشاکی  آموزش کشوري همایش دوازدهمین پرستاري. سنتی درواحدفن تستی امتحان و هدفمند سارتاریافته .11

 1131پوستر،. مشهد پزشکی علوم

 کااهش  باا  1 امگا مکمل مصرف راب ه شیوااسماعیلی. لشاهی،طوبی گ حدیقه کاظمی، اللوها، دکترفاطمه رنجکش، فاطمه .11

 1133وزایمان .پوستر  زنان المللی کنگره بین دوازدهمین باردارپرر ر. درزنان پراکالمپسی به ابتال

 باین  کنگاره  ورشدشایرروار.  زندگی اول ماه1باشیرمادردر انحصاري برتغذیه تأثیرآموزش حدیقه کاظمی. رنجکش، فاطمه .12

 1133ایمن.دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی،پوستر بارداري المللی

 کااهش  باا  1 امگا مکمل مصرف راب ه. شیوااسماعیلی گلشاهی، طوبی کاظمی، حدیقه اللوها، دکترفاطمه رنجکش، فاطمه .11

بهشاتی   شاهید  پزشاکی  علاوم  دانشاگاه  . بارداري ایمان  المللی بین کنگره اولین.باردارپرر ر درزنان پراکالمپسی به ابتال

 1133 ،سخنرانی

درزنان  ساعته 11 وادرار سرم مس مقایسه عباسی. فرشته کجینه باف، جمیله اسادات ابوترابی، رنجکش،دکترشکوه فاطمه .11

 بهشاتی  شاهید  پزشکی علوم دانشگاه.  ایمن بارداري المللی بین کنگره اولین باردارسالم. بازنان پراکالمپسی به باردارمبتال

 1133 ،پوستر

 دانشاگاه  وجایگزین، مکمل طب با بیماران درمان و مراقبت سراسري همایش اولین بارداري. و هومیوپاتی رنجکش. فاطمه .15

 1133اصفهان، پوستر پزشکی علوم

 ودرماانی  آموزشای  مرکاز  باه  کنناده  باردارمراجعاه  درزناان  پراکالمپسای  بررسای  بااف.  کجیناه  جمیلاه  رنجکش، فاطمه .11

 1131بهشتی،پوستر شهید پزشکی علوم دانشگاه.ایمن بارداري دومین همایش  .35 سال در قزوین کوثرشهرستان

نوتاوانی، دانشاگاه    تاا  پیشاگیري  از سارطان  سراسري سمینار سرطان. فاکتورهاي ریسک کاظمی. رنجکش،حدیقه فاطمه .13

 1131علوم پزشکی قزوین، 

 از سارطان  سراساري  سامینار . تشاخیص  ومتاستازوروشاهاي  تهاجم وروندایجاد سرطان. رنجکش  فاطمه کاظمی، حدیقه .13

 1131 قزوین، پزشکی علوم دانشگاه نوتوانی، تا پیشگیري

ایران، مرکاز همایشاهاي رازي،ساخنرانی     ومامایی زنان المللی بین کنگره پراکالمپسی. و مس بین ارتباط رنجکش. فاطمه .13

1131 

 دوماین  قازوین.  ودرمانی بهداشتی مراکز به کننده مراجعه درزنان جنسی ارتالالت برسی .کاظمی رنجکش،حدیقه فاطمه .21

 1131زنان، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، پوستر  سالمت ارتقاء همایش



 پزشاکی  علاوم  دانشاگاه  ،ماماایی  در پژوهشای  دستاوردهاي همایش زنان. وباروري جنسی حقوق جایگاه رنجکش. فاطمه .21

 1135شاپوراهواز، پوستر جندي

 هماایش  تولاد،  زماان  ووزن سااعته  21ادرار ماس  بین ارتباط زاده. فقیه ضیایی،دکترسقراط سعیده رنجکش،دکتر فاطمه .22

 1135پرر ر، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، پوستر  بارداري سراسري

کودکاان، دانشاگاه علاوم پزشاکی      سالمت ارتقاء سمیناردوروزه ناتال. پري هاي مراقبت در سالمت رنجکش. ارتقاء فاطمه .21

 1131قزوین،سخنرانی 

ونابااروري، دانشاگاه علاوم پزشاکی شاهید       درباروري جنسی بهداشت سمینارجایگاه زنان. جنسی حقوق رنجکش. فاطمه .21

 1131بهشتی،پوستر 

 اتااق  وشانارت  زایماان  پروساه  درمورد اززایمان فبل دردوره مادران آموزش تأثیر بررسی حیدري. رنجکش،فاطمه فاطمه .25

 دانشاگاه  ساالمتی،  و ،مشارکت مددجو ومامایی پرستاري سراسري همایش دومین کوثر. درمانی و درمرکزآموزشی زایمان

 1131روراسگان، سخنرانی  واحد اسالمی آزاد

 

17. International Congress 

 

1.F Ranjkesh, K Shabani. The effect of prenatal physical exercise on labor duration. The First 

International & 4th National Congress on …, 2011 

2. Zinat Jourabchi, Munn-Sann Lye, Geok Lin Khor, Sazlina Shariff, Syed Tajuddin Syed 

Hassan, Saeed Asefzadeh, Fatemeh Ranjkesh. IMPACT OF NEW MATERNAL HEALTH CARE 

PROGRAM ON BIRTH OUTCOMES. The First International & 4th National Congress on …, 

2011 

3. F Ranjkesh, HK Jaliseh. Evaluating the problems of mothers in exclusive breastfeeding and 

educational intervention for improving nutrition status in Iran. The First International & 4th 

National Congress on …, 2011 

4. F Ranjkesh ,E Garosi. The relationship between neonatal jaundice and delivery kind. 

International Congress of women Health. Shiraz University of Medical Sciences. Poster 

Presentation2015. 

 



 کارگاهها و سمینارها در سخنرانی .61

 .1131واکیوم، زایمان بریچ. دانشگاه علوم پزشکی قزوین ، فورسپس مامایی بالینی هاي مهارت ارتقاء .1

 .1131، تازه هاي فشاررون دربارداري، نظام پزشکی قزوین مامایی هاي تازه .2

 .1131 قزوین پزشکی نظام ف غربالگري سه ماهه اول،جنین سالمت و باردار مادران در غربالگري .1

 دانشگاه فیزیولوژیک، زایمان کارگاه سازي، شل و تنفسی تکنیکهاي اززایمان، وپس دربارداري ورزش فیزیولوژیک، زایمان .1

 1131قزوین؛ پزشکی علوم

 1131قزوین؛ پزشکی علوم دانشگاه درمانی، -بهداشتی کارکنان براي ارتباطی مهارتهاي باردار. زنان با ارتباطی مهارتهاي .5

 پزشاکی  علاوم  دانشاگاه  شایرمادر،  کارگاه چندقلویی. در شیردهی شیر، ذریره و دوشیدن روش کارمند، درزنان شیردهی .1

 1131قزوین؛

 1131قزوین؛ پزشکی علوم دانشگاه سالمت، و داري روزه بارداري. دوران در داري روزه .3

 و ماادر  رادمات  بنادي  سا ح )  نوزادي نوزاد هاي مراقبت ارتقاء روزه یک کنفرانس. آن ارتقاء و ازنوزاددربدوتولد مراقبت .3

 1131قزوین؛ پزشکی علوم دانشگاه ،(نوزاد

 1132قزوین؛ پزشکی علوم دانشگاه ازبارداري، سالمت مادران، قبل مراقبت .3

 دانشگاه سازي، کارگاه زایمان فیزیولوژیک، شل و تنفسی تکنیکهاي اززایمان، وپس دربارداري ورزش فیزیولوژیک، زایمان .11

 1132قزوین؛ پزشکی علوم

 1132قزوین؛ پزشکی علوم دانشگاه شیر،کارگاه شیرمادر، وذریره دوشیدن نحوه ، شاغل درمادران شیردهی .11

 1131قزوین؛ پزشکی علوم دانشگاه شیرمادر، شیر،کارگاه وذریره دوشیدن نحوه ، شاغل درمادران شیردهی .12

 1131قزوین؛ پزشکی علوم دانشگاه درمامایی، رونریزي اداره کنفرانس تناسلی. دستگاه صدمات علت به رونریزي .11

 دانشگاه فیزیولوژیک، زایمان کارگاه سازي، شل و تنفسی تکنیکهاي اززایمان، وپس دربارداري ورزش فیزیولوژیک، زایمان .11

 1131قزوین؛ پزشکی علوم

 دانشگاه فیزیولوژیک، زایمان کارگاه سازي، شل و تنفسی تکنیکهاي اززایمان، وپس دربارداري ورزش فیزیولوژیک، زایمان .15

 1131قزوین؛ پزشکی علوم

 1131قزوین؛ پزشکی علوم دانشگاه بارداري. اورژانس هاي طبی درمامایی، دوران هاي رونریزي .11



 پزشاکی  علاوم  دانشگاه زنان، زندگی مختلف مراحل در جنسی بهداشت پس اززایمان. و بارداري دردوران جنسی بهداشت .13

 1131 قزوین؛

 دانشگاه فیزیولوژیک، زایمان کارگاه سازي، شل و تنفسی تکنیکهاي اززایمان، وپس دربارداري ورزش فیزیولوژیک، زایمان .13

 1133قزوین؛ پزشکی علوم

 1133قزوین؛دي و. بهمن  پزشکی علوم دانشگاه شیرمادر، شیر،کارگاه وذریره دوشیدن نحوه ، شاغل درمادران شیردهی .13

 1133قزوین؛ پزشکی علوم دانشگاه پستان، ماماها درسرطان و پرستاران مراقبتی نقش سمینار بارداري. و پستان سرطان .21

 1133قزوین؛ پزشکی علوم دانشگاه وبارداري. سمیناربهداشت جنسی، جنسی بهداشت .21

 1133قزوین؛ پزشکی علوم دانشگاه فیزیولوژیک، زایمان کنفرانس بارداري. دوران آمادگی کالسهاي .22

 1133نویسی، کارگاه مقاله نویسی ، دانشکده پرستاري مامایی قزوین؛ مقاله روش .21

 پزشاکی  علوم دانشگاه زایمانی، درد کاهش رویکرد طبیعی با زایمان نوین باروشهاي آشنایی کنفرانس فیزیولوژیک. زایمان .21

 1133قزوین؛

مترقباه، بیمارساتان    غیر حوادث در بحران مدیریت سمینار مترقبه. غیر بیمارستانی درحوادث مدیریت و ریسک مدیریت .25

 1135کوثر قزوین ؛

 1135قزوین؛ مامایی پرستاري دانشکده بهداشت باروري، در تعذیه آموزشی دوروزه کارگاه باروري. دردوران تغذیه .21

 پرساتاري  دانشاکده  درماماایی،  باالینی  مهارتهاي آموزش دوروزه کارگاه اول لیبر. مرحله کنترل و بارداري دوران مراقبت .23

  1135قزوین؛  مامایی

 1131؛ قزوین کوثر بیمارستان مترقبه، غیر حوادث در بحران مدیریت سمینار. بیمارستانی تریاژبندي علمی اصول .23
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