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کارنامه سوابق آموزشی ، پژوهشی و اجرایی

(curriculumVitae)   

         1346  :تاریخ تولد            فروزان الفتی حسن کیاده  : نام و نام خانوادگی 

        پرستاري و مامایی : دانشکده        مربی  :مرتبه علمی

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

    0281 -  2237268                        :ن محل کارشماره تلف

folfati@qums.ac.ir          : آدرس پست الکترونیک 

     زایمان طبیعی -ماستالژي –بهداشت باروري     :عالئق پژوهشی

 

  

  : سوابق تحصیلی 

  تحصیالت عالیه ) الف

رشته 

تحصیلی

دانشگاه درجه علمیایشگر

محل تحصیل

کشور محل 

تحصیل

سال ورود به 

دانشگاه

سال فراغت 

از تحصیل

13641367ایراندانشگاه گیالنکاردانی-مامایی
دانشگاه کارشناسی-مامایی

کرمانشاه 
13671369ایران

بھداشت مادر مامایی
و کودک

کارشناسی 
ارشد

دانشگاه 
 تربیت مدرس

تھران

13811383انایر

  

  

  پایان نامه هاي نوشته شده در دوران تحصیل ) ب

نام استاد راهنمامقطع تحصیلیعنوان پایان نامه

  

بر ماستالژی دوره ای  Eاثر ویتامین  بررسی 

  

کارشناسی ارشد 

  

دکتر سوسن پارساي
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موقعیت هاي شغلی 

  شغل ) الف

محل کارتاریخ استخدامشغل

بیمارستان کوثر قزوین1370و1369 ی طرحی ماما
آبان 22بیمارستان 1374تا 1372پیمانی 

بیمارستان کوثر قزوین1376تا 1374)کارشناس(قرارداد
بیمارستان کوقر قزوین 1380تا  1378)کارشناس(پیمانی 

دانشکده پرستاری و 1383تا  1380کارشناس آموزشی
مامایی

دانشکده پرستاری و تا کنون 1383عضو ھیئت علمی
مامایی

  

  سابقه ارائه خدمات آموزشی ) ب

مقطع مؤسسه محل تدریس

تحصیلی 

سال تحصیلی تعداد واحدعنوان درس نوع درس 

اه علوم پزشکی دانشگ
قزوین

پرستاری و کاردانی
مامایی

1380- 1383بالینی -عملی  –تئوری 

اه علوم پزشکی دانشگ
قزوین

پرستاری و ارشناسیک
مامایی

تا کنون1384بالینی - عملی  –تئوری 

  

  

سوابق اجرایی ) ج

تا تاریخاز تاریخمکان فعالیتسمت

دانشکده پرستاری و مدیر گروه
مامایی

1/12/8431/6/85

دانشکده پرستاری و معاون آموزشی
مامایی

10/6/8620/11/87

ه پرستاری و دانشکداستاد راھنما
مامایی

تاکنون1385
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  تشویق ها و احراز مقام ها 

تاریخ دریافتمقام اهدا کنندهمحل دریافتعلت دریافتعنوان

کسب مقام مامای نمونھ 
1384سال 

دانشکده پرستاری و مامای نمونھ
مامایی

ریاست دانشگاه علوم 
پزشکی قزوین

1384

کسب رتبھ ممتاز در 
ودی کارشناسی آزمون ور

- 81ارشد سال تحصیلی 
82

دانشگاه تربیت مدرس
ریاست دانشگاه  

تربیت مدرس
1382

گواھی صالحیت مدرسی 
از دانشگاه تربیت مدرس

ریاست دانشگاه  دانشگاه تربیت مدرس
تربیت مدرس

1383

حضور بعنوان تقدیر نامھ
استاد راھنما 

معاون آموزشی دانشگاه علوم پزشکی
شگاهدان

1386

کسب مقام مامای نمونھ 
1389سال 

دانشکده پرستاری و مامای نمونھ
مامایی

ریاست دانشگاه علوم 
پزشکی قزوین

1389

كسب مقام محقق برتر سال 
1389

دانشگاه علوم پزشكي محقق برتر 
قزوین

معاونت پژوھشي  
دانشگاه علوم پزشکی 

ینقزو

1389

شگاه علوم پزشكي داناستاد نمونھ استاد نمونھ 
قزوین

ریاست دانشگاه علوم 
پزشكي قزوین 

1390

  

  عضویت در انجمن ها و مجامع علمی 

تا تاریخاز تاریخمحل فعالیتنوع همکارينام مجمع

تاکنون1380جمعیت مامایی قزوینعضوجمعیت مامایی

تاکنون1380نظام پزشکی قزوینعضونظام پزشکی

  

  در کمیته ها و شوراها عضویت 

تا تاریخاز تاریخمکاننوع همکارينام کمیته یا شورا

یتھ آموزش عضو کم
مداوم دانشگاه

دانشگاه علوم پزشکی عضو
قزوین

تا کنون24/2/86

عضو شورای مرکزی 
توسعھ و مطالعات 

دانشکده

دانشکده پرستاری و عضو
مامایی قزوین

تا کنون5/7/86

دانشکده پرستاری و عضوشعضو شورای پژوھ
مامایی قزوین

تا کنون1386
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عضو کمیتھ علمی 
سمینار ارتقاء سالمت 

کودکان

دانشکده پرستاری و عضو
مامایی قزوین

16/8/84و15

دانشکده پرستاری و عضوکمیتھ ترفیع پایھ
مامایی قزوین

31/6/861388

کمیتھ برنامھ ریزی 
استراتژیک

 دانشکده پرستاری وعضو
مامایی قزوین

28/1/851388  

کمیتھ علمی سمینار 
سرطان از پیشگیری 

تا نوتوانی

دانشگاه علوم پزشکی عضو
قزوین

15/12/86و 14

 –کمیتھ دانشگاھی 
استانی ایمنی و ترویج 

زایمان طبیعی

دانشگاه علوم پزشکی عضو
قزوین

تا کنون11/2/85

کی دانشگاه علوم پزشعضوكمیتھ ترویج شیر مادر
قزوین

تا کنون1386مھر 

كمیتھ ارزشیابي 
دروني دانشكده 

دانشگاه علوم پزشکی عضو
قزوین

تاكنون1389

  ) مصوب و غیرمصوب (پروژه هاي تحقیقاتی 

نوع فعالیت در عنوان طرح

طرح

مؤسسه محل 

پژوهش
وضعیت طرح

غیرمصوبمصوبطول مدت طرح

اثر ویتامین  بررسی  E 
دوره ای بر ماستالژی 

  ماه 12خاتمھ یافتھمجری اصلی
  
*

بررسی اثر آمنیوتومی 
بر میزان سزارین در 
دو مرحلھ فعال و غیر 

فعال

دانشکده پرستاری مجری اصلی
و مامایی

  ماه 14خاتمھ یافتھ
  

*

 BMIبررسی ارتباط 
با ماستالژی دوره ای

دانشکده پرستاری مجری اصلی
و مامایی

ماه 18خاتمھ یافتھ
23/2/85

  
  
*

سنجش نیازهاي آموزشی 

رامون یپ دختران نوجوان

بهداشت باروري 

ي هاي تژوتعیین استرا

در  مناسب براي تامین آن

قزوین

کمیتھ تحقیقات استاد راھنما
دانشجویی دانشگاه 

علوم پزشکی 
قزوین

  ماه 12خاتمھ یافتھ
  
*

بررسی اثر توکلیجھ بر 
دیسمنوره اولیھ

کمیتھ تحقیقات مااستاد راھن
دانشجویی دانشگاه 

علوم پزشکی 
قزوین

  ماه 12خاتمھ یافتھ
  
*

 برسی اثر آموزش
گروه ھمساالن  توسط

 اطالعات میزانبر
بھداشت  مربوط بھ 

باروری نوجوانان 

دانشکده پرستاری مجری اصلی
و مامایی

  ماه12خاتمھ یافتھ
  
*

نیازھای آموزشی  
اعضاء ھیئت علمی  

مرکز توسعھ مجری اصلی 
مطالعات دانشگاه 

  در حال انجام 
  
*
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اه علوم پزشکی دانشگ
قزوین در رابطھ با 
مھارتھای ضروری 

برای آموزش 
  )الکترونیکی

علوم پزشکی 
قزوین

طرح  بررسی نیازھای 
كارمندان آموزشی 

دانشگاه علوم پزشکی 
قزوین در رابطھ با 
مھارتھای ضروری 

برای آموزش 
الکترونیک

  در حال انجام جري اصليم
  
*

طرح  بررسی نیازھای 
آموزشی دانشجویان 

دانشگاه علوم پزشکی 
قزوین در رابطھ با 
مھارتھای ضروری 

برای آموزش 
الکترونیک

مرکز توسعھ مجری اصلی 
مطالعات دانشگاه 

علوم پزشکی 
قزوین

  *در حال انجام

اثر آموزش بر بررسي 
بھداشت  آگاھي از 
ختران باروري 

  نوجوانان قزوین 

طرح دانشجویي   مجري اصلي
كمیتھ تحقیقات 

دانشجویي دانشگاه 
علوم پزشكي 

قزوین 

  *در حال انجام 

  

  

  

  هاي بازآموزي و کار گاه  سخنرانی در برنامه

تاریخمحل برگزاريعنوان باز آموزيعنوان سخنرانی

مشاوره بھداشتی برای 
زنان 

مشاوره در بھداشت 
ی نوجوانانبارور

دانشگاه علوم پزشکی 
قزوین

16/2/83

Family planningIUD, 
TL,condom,Papsmear

مقالھ 4" مجموعا

دانشگاه علوم پزشکی 
قزوین

24/9/84

سمینار تازه ھای پژوھشی 
در گروه مامایی

اثر آمنیوتومی در دو مرحلھ 
فعال و غیر فعال

دانشگاه علوم پزشکی 
قزوین

1/3/1385

تغذیھ در بھداشت  کارگاه
باروری 

دانشگاه علوم پزشکی تغذیھ در زمان بلوغ
قزوین

1385آبان  11و 10

آموزش شیردھی در کارگاه تغذیھ با شیر مادر 
بارداری

بیمارستان تامین اجتماعی 
بیمارستان  –تاکستان 

بیمارستان قدس -کوثر

27/8/86
20/9/86

سخنرانی در کنفرانس 
مادری ایمن 

یمن و اولویت ھای مادری ا
جھانی آن

دانشگاه علوم پزشکی 
قزوین 

5/12/86

آموزش شیردھی در کارگاه تغذیھ با شیر مادر 
بارداری

مرکز بھداشت شھید 
بلندیان

11/4/87

12/9/87آموزش مداوم دانشگاه آموزش شیردھی در کارگاه تغذیھ با شیر مادر
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علوم پزشکی قزوینبارداری
ایی با روشھای نوین آشنزایمان ایمن 

زایمان طبیعی با رویکرد 
کاھش درد زایمانی

آموزش مداوم دانشگاه 
علوم پزشکی قزوین

28/10/87

آموزش شیردھی در کارگاه تغذیھ با شیر مادر
بارداری

آموزش مداوم دانشگاه 
علوم پزشکی قزوین

30/9/87
30/10/87

آموزش شیردھی در کارگاه تغذیھ با شیر مادر
ریباردا

آموزش مداوم دانشگاه 
علوم پزشکی قزوین

/10/88
/11/88
/12/88

آموزش شیردھی در کارگاه تغذیھ با شیر مادر
بارداری

ونت درمان دانشگاه امع
 –علوم پزشکی قزوین 

بیمارستان قدس 

24/9 /88
26/9/88

آموزش شیردھی در کارگاه تغذیھ با شیر مادر
بارداری

دانشگاه معاونت درمان 
 – وم پزشکی قزوینعل

قدسبیمارستان 

21/10/88
23/10/88

آموزش شیردھی در کارگاه تغذیھ با شیر مادر
بارداری

انشگاه معاونت درمان د
 -علوم پزشکی قزوین

بیمارستان کوثر

4/12/88
6/12/88

آموزش شیردھی در کارگاه تغذیھ با شیر مادر
بارداری

معاونت درمان دانشگاه 
 -علوم پزشکی قزوین

بیمارستان کوثر

10/1389

آموزش شیردھی در کارگاه تغذیھ با شیر مادر
بارداری

معاونت درمان دانشگاه 
 -علوم پزشکی قزوین

بیمارستان کوثر

11/1389

  

  هاي بازآموزي  شرکت در گارگاه و دوره

تاریخ برگزاريمحل برگزاريطول مدت دورهنام کارگاه

معاونت بھداشتی دانشگاه زرو3کارگاه تغذیھ با شیر مادر
علوم پزشکی قزوین

8-10/8/74

22/6/80-20بیمارستان کوثر قزوینروز  3کارگاه احیاء نوزادان
بازآموزی اورژانسھای 

مامایی
8/80/  9-7بیمارستان کوثر قزوینروز 3

دانشکده پرستاری و روز 1کارگاه تھیھ مواد آموزشی
مامایی

7/4/83

ای خوش کارگاه تومورھ
خیم و بدخیم تخمدان

18/3/83بیمارستان کوثر قزوینروز  1

کلرگاه آموزش بالینی در 
پرستاری

دانشکده پرستاری و روز  2
مامایی قزوین

83/ 15/10و 14

معاونت پژوھشی دانشگاه روز  3کارگاه روش تحقیق کیفی
قزوین

8/83/ 21و 20

دانشگاه  معاونت پژوھشیروز 2کارگاه مقالھ نویسی
قزوین

17/9/83و16

دوره آموزشی کار با بستھ 
SPSSنرم افزاری 

معاونت پژوھشی دانشگاه روز 2
قزوین

13/11/83و12

دوره آموزشی مکالمھ 
)1(زبان انگلیسی 

سازمان مدیریت و برنامھ 5/7/83الی  18/5/83 
ریزی استان

5/7/83الی  18/5/83

دوره آموزشی مکالمھ 
)2(زبان انگلیسی 

سازمان مدیریت و برنامھ 10/12/83الی  10/83/
ریزی استان

الی  19/10/83
10/12/83
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دوره آموزشی مھارت اول 
ITو دوم 

معاونت پژوھشی دانشگاه 19/7/83الی  29/6/83
قزوین

19/7/83الی  29/6/83

دوره آموزشی مھارت 
ITسوم 

معاونت پژوھشی دانشگاه 20/8/83الی  3/8/83
قزوین

20/8/83الی  3/8/83

دوره آموزشی مھارت 
ITچھارم 

معاونت پژوھشی دانشگاه 6/10/83الی  15/9/83
قزوین

6/10/83الی  15/9/83

دوره آموزشی مھارت 
ITپنجم 

معاونت پژوھشی دانشگاه 13/11/83الی 6/10/83
قزوین

13/11/83الی 6/10/83

دوره آموزش پاور پوینت 
)مھارت ششم (

معاونت پژوھشی دانشگاه 21/3/83 تا 27/1/83
قزوین

21/3/83تا  27/1/83

دوره آموزشی مھارت 
ITھفتم 

معاونت پژوھشی دانشگاه 26/12/83الی  12/83/
قزوین

الی  19/12/83
26/12/83

کارگاه روش تدریس 
مقدماتی

دفتر مطالعات وتوسعھ روز 1
آموزش پزشکی دانشگاه

29/4/84

Family planning2 دانشکده پرستاری و روز
مامایی قزوین

3/9/84و 2

دوره آموزشی کار با بستھ 
SPSSنرم افزاری 

دفتر مطالعات وتوسعھ روز 2
آموزش پزشکی دانشگاه

26/4/85و25

کارگاه تغذیھ در بھداشت 
باروری

دانشگاه علوم پزشکی روز 2
قزوین

1385آبان  11و 10

ات وتوسعھ دفتر مطالعروز 1کارگاه تدوین طرح درس
آموزش پزشکی دانشگاه

5/9/85

کارگاه مقالھ نویسی 
پیشرفتھ

معاونت پژوھشی دانشگاه روز 1
قزوین

21/8/85

دانشکده پرستاری و روز 2کارگاه آموزش بالینی
مامایی قزوین

8/11/85و7

کارگاه دانش افزایی 
اعضاء ھیئت علمی 

درمھارتھای مشاوره ای 

24/12/85و23جوییاداره مشاوره دانشروز 2

کارگاه مراقبتھای ادغام 
یافتھ سالمت مادران

دانشکده پرستاری و روز  1
مامایی قزوین

6/3/86

دانشکده پرستاری و روز 1کارگاه کودک سالم 
مامایی قزوین

24/2/86

کارگاه شیوه طراحی و 
تدوین محتوا در یاد گیری 

الکترونی

15/12/86دانشگاه علوم پزشکی یزدروز 1

دانشگاه علوم پزشکی روز 1کارگاه پایش کودک بیمار
قزوین

26/10/86

آشنایي اساتید راھنما با 
سیستم سما 

دانشگاه علوم پزشکی روز 1
قزوین

6/3/86

EBM1 دانشگاه علوم پزشکی روز
قزوین

16/4/87

MCQ1 دانشگاه علوم پزشکی روز
قزوین

13/3/87

دانشگاه علوم پزشکی روز 1یك  زایمان فیزیولو
قزوین

22/3/87

دانشگاه علوم پزشکی روز  1تھیھ پوستر
قزوین

30/9/87

دانشگاه علوم پزشکی روز  1کتابخانھ  دیجیتال 
قزوین

11/8/87
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دفتر آموزش و پژوھش روز 1دوره خالقیت و نوآوری
استانداری قزوین 

23/3/87

آشنایی با روشھای نوین 
رویکرد  زایمان طبیعی با

کاھش درد زایمانی

آموزش مداوم دانشگاه روز 1
علوم پزشکی قزوین

28/10/87

PBL1 آموزش مداوم دانشگاه روز
علوم پزشکی قزوین

1/11/87

دانشگاه علوم پزشکی روز  1کتابخانھ  دیجیتال 
قزوین

4/12/87

آموزش پزشکی پاسخگو 
   (COME )بھ جامعھ

ی دانشگاه علوم پزشکروز  1
قزوین

11/7/88

آموزش بالینی ساختار 
(OSCE) یافتھ عینی

دانشگاه علوم پزشکی روز  1
قزوین

19/3/88

دانشگاه علوم پزشکی روز 1کارگاه آموزش بالینی
قزوین

21/10/88

دانشگاه علوم پزشکی روز 1روش تحقیق مقدماتي 
قزوین

15/7/89

کی دانشگاه علوم پزشروز 1روش تحقیق پیشرفتھ
قزوین

22/7/89

توانمند سازي اساتید 
راھنما

دانشگاه علوم پزشکی روز 1
قزوین

15/6/89

دانشگاه علوم پزشکی روز 1مقالھ نویسي پیشرفتھ 
قزوین

1389

دانشگاه علوم پزشکی روز 1كارگاه ارزیابي دروني 
قزوین

1389

Endnote دانشگاه علوم پزشکی روز 1كارگاه
قزوین

1389

  

  نتشارات ا

  کتب منتشر شده ) الف

/ همکارعنوان کتاب

همکاران

سال چاپشهرناشرنوع تألیف

داروھا وآزمایشھای 
تشخیصی در مامایی

حدیقھ 
کاظمی

تالیف و گرد 
آوری

در دست چاپتھران نور دانش

و بھداشت آموزش 
 فبل ازمشاوره 

ازدواج

تالیف و گرد سمیھ علیقلي
آوری

1389قزوینحدیث امروز

  داخلی  مقاالت چاپ شده ) ب

سال چاپشمارهنام نشریهعنوان مقالهنویسندگانردیف

دکتر  - گلشاھی -الفتی1
اللوھا

آمنیوتومی در دو مرحلھ غیر فعال  اثر
و فعال بر میزان سزارین

مجلھ علمی و پژوھشی دانشگاه 
علوم پزشکی قزوین

1386بھار-



9

سوسن  دکتر –الفتی 2
دکتر  -پارسای

انوشیروان کاظم نژاد

مقایسھ اثر تجویز دو ماھھ و چھار 
بر ماستالژی دوره    Eماھھ ویتامین 

ای

مجلھ علمی و پژوھشی دانشگاه 
علوم پزشکی قزوین

تابستان -
1385

 دختران نوجوانسنجش نیازهاي آموزشی علیقلی -الفتی 3

رامون بهداشت باروري یپ

ي هاي مناسب براي تامین تژوتعیین استرا

در قزوین آن

مجلھ علمی و پژوھشی دانشگاه 
علوم پزشکی قزوین

 تابستان
1386

حدیقھ کاظمی  –الفتی 4
دکتر مریم فرھاد –

ماستالژی دوره ای  ا بررسی  BMI ب
ارتباط 

مجلھ علمی و پژوھشی دانشگاه 
گیالن علوم پزشکی

زمستان 
1387

 –آذر بایجاني   
لفتيا -ھادیپور 

بررسی اثر توکلیجھ یا چاي كوھي  بر 
و عالیم آن دیسمنوره اولیھ

مجله علمی کمیته تحقیقات 

دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی 

قزوین

شماره 
12

زمستان 
1387

 - آذربایجانی –الفتی 5
ھادیپور

مجلھ علمی و پژوھشی گیاھان دیسمنوره اولیھبررسی اثر توکلیجھ بر 
دارویی

بھار 
1389

 - آذربایجانی –الفتی 6
ھادیپور

بررسی اثر توکلیجھ بر تھوع و 
استفراغ و درد ناشی از دیسمنوره 

اولیھ 

مجلھ علمی و پژوھشی دانشگاه 
علوم پزشکی قزوین

بھار 
1390

تاثیر آموزش توسط گروه ھمساالن بر بھرامی -الفتی 7
ارتقاء آگاھی از بھداشت باروری در 

دختران نوجوان قزوین

جلھ علمی و پژوھشی م
باروری و ناباروری 

در حال 
چاپ

  

  مقاالت چاپ شده خارجی  ) ج

سال چاپشمارهنام نشریهعنوان مقالهنویسندگانردیف

 –سوسن پارسای 
 –فروزان الفتی 
شیزر ناھیدی 

   Therapeutic effect of 
Vitamin E on cyclic 

Mastalgia

The breast Journal
Of American

Vol:15
No:5
IF: 

2.091

2009

  

  

  

  ...و  ها ، کنفرانس ها مقاالت منتشر شده در همایش) د

عنوان عنوان مقالهنویسندگان ردیف

همایش

محل 

برگزاري 

نحوه ارائه 

مقاله

تاریخ ارائه 

بررسی اثر آمنیوتومی بر الفتی
میزان سزارین در دو مرحلھ 

و غیر فعالفعال 

دانشگاه شھید 
بھشتی تھران

1384/ 28/10سخنراني

45/9/85سخنرانیدانشگاه علوم دختران سنجش نیازهاي آموزشی  -الفتی 
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رامون بهداشت باروري یپ نوجوانعلیقلی

ي هاي مناسب تژوتعیین استرا

در قزوین براي تامین آن

پزشکی 
شاھرود

27/3/83و26پوستردانشگاه مشھد ماستالژی الفتی

بررسی ارتباط سرطان الفتی
پستان با ماستالژی دوره ای

دانشگاه علوم 
پزشکی 
قزوین

15/12/86و14پوستر

با  BMIبررسی ارتباط کاظمی -الفتی
ماستالژی دوره ای

دانشگاه علوم 
پزشکی 

قزوین

  
  سخنرانی

تا 30/8/87
1/9/87

مقایسھ اثر تجویز دو ماھھ و الفتی
ار ماھھ ویتامین چھ E    بر

ماستالژی دوره ای

ھشتمین 
بین  کنگره 

المللی زنان و 
88زایمان 

مرکز 
ھمایشھای 
بین المللی 

 - رازی 
تھران

15/8/88سخنرانی

دختران سنجش نیازهاي آموزشی الفتی

رامون بهداشت باروري یپ نوجوان

ي هاي مناسب تژوتعیین استرا

در قزوین براي تامین آن

 ھشتمین
بین  کنگره

المللی زنان و 
88زایمان 

مرکز 
ھمایشھای 
بین المللی 

 - رازی 
تھران

15/8/88سخنرانی

بررسی اثر آمنیوتومی بر الفتی
میزان سزارین در دو مرحلھ 

فعال و غیر فعال

ھشتمین 
بین  کنگره

المللی زنان و 
88زایمان 

مرکز 
ھمایشھای 
بین المللی 

 - رازی 
تھران

18/8/88سخنرانی

کنفرانس ورزشھای دوران بارداریالفتی
زایمان 

فیزیولوژیک 

دانشگاه علوم 
پزشکی 
قزوین

26/1/88سخنرانی

بیماریھای مزمن و اختالالت الفتی
جنسی 

کنفرانس 
بھداشت 

جنسی و ابعاد 
مختلف 

زندگی زنان 

دانشگاه علوم 
پزشکی 
قزوین

1/11/88سخنرانی 

 شرکت در سمینارھا و کنگره ھا  
تاریخ برگزاری محل برگزاری نام 

8/12/81دانشگاه علوم پزشکی قزوینکنفرانس نازایی
30/4/82دانشگاه علوم پزشکی قزوینکنفرانس فشار خون

18/8/82دانشگاه علوم پزشکی قزوینسمینار زایمان در منزل و در آب
2/12/82دانشگاه علوم پزشکی قزوینسمینار بیماریھای ولو و واژن

15/2/83بیمارستان امام خمینی تھرانھمایش روز جھانی ماما
21/2/82-20دانشگاه علوم پزشکی قزوینسمینار سالمت مادر و کودک

کنفرانس بیماریھای مشترک بین 
انسان و دام

15/4/83دانشگاه علوم پزشکی قزوین

1/5/84دانشگاه علوم پزشکی قزوینکنفرانس عفونت شایع در حاملگی
8/84/ 16و15دانشگاه علوم پزشکی قزوینسمینار ارتقاء سالمت کودکان

9/9/84دانشگاه علوم پزشکی قزوینکنفرانس بیماریھای پستان
28/10/84و27دانشگاه  شھید بھشتی تھرانسمینار بارداری ایمن 
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کمیتھ تحقیقات دانشجویی دانشگاه تازه ھای مامایی
علوم پزشکی قزوین

14/12/84

22/3/86دانشگاه علوم پزشکی قزوینکنفرانس نانوتکنولوژی
26/7/86دانشگاه علوم پزشکی قزوینکنفرانس آموزش مھارتھای زندگی
14/9/86دانشگاه علوم پزشکی قزوینکنفرانس درمان جدید کانسر پستان 
نھمین ھمایش کشوری آموزش 

پزشکی
16/12/86-14دانشگاه علوم پزشکی یزد

5/12/86دانشگاه علوم پزشکی قزوینفرانس مادری ایمنکن
5/5/87تا  29/4/87دانشگاه علوم پزشکی مشھدطرح معرفت 

بین المللی زنان و  ھشتمین کنگره
زایمان

18/8/88تا 14/8/88مرکز ھمایش بین المللی رازی

26/1/88دانشگاه علوم پزشکی قزوینکنفرانس زایمان فیزیولوژیک 
8/11/88دانشگاه علوم پزشکی قزوینس درد کنفران

1/11/88دانشگاه علوم پزشکی قزوینکنفرانس بھداشت جنسی  زنان 
11/6/88دانشگاه علوم پزشکی قزوینکنفرانس آنفلوآنزای نوع ای

سایر موارد

تاریخعنوان
1383گواھی صالحیت مدرسی از دانشگاه تربیت مدرس

بی درونی گروه مامایی بھ گواھی شرکت در ارزشیا
ساعت 100مدت 

6/4/86

5/12/86دبیر علمی سمینار مادری ایمن  

روزه تحقیقات در  1داوری در سمینار دانشجویی 
پرستاری ومامایی

12/12/86

 گواھی شرکت در ارزشیابی درونی شبانھ پرستاری
ساعت 150بھ مدت 

20/11/87

مین کنگره بین ھشت 4عضو ھیئت رئیسھ  سالن شماره 
المللی زنان و مامایی 

15/8/88

تا کنون  83از داوری مجلھ علمی پژوھشی قزوین 
1388داوری مجلھ علمی پژوھشی اراک

  

  

  


