
 

 "تعالی بسمه"

 اجرایی و پژوهشی آموزشی، سوابق کارنامه

(Curriculum vitae) 

 

 1/4/59 :رسانی روز به آخرین                                                  شخصی اطالعات .1

 فاطمه : نام
 رنجکش: خانوادگی نام

 مامائی و پرستاري دانشکده قزوین، پزشکی علوم دانشگاه باهنر، شهید بلوار قزوین، :کار محل آدرس
 8509077973930تلفن( : شماره و شهر کد کشور، کار)کد محل تلفن شماره
 franjkesh@qums.ac.ir ,fatemehranjkesh@yahoo.com  @gmail.com     fatemehranjkesh :الکترونیکی پست آدرس

  

 پژوهشی عالئق  .9
 

 بهداشت و سالمت دوران یایسگی وسالمندان ،جنسی ، بارداری های پرخطر و باروري بهداشت   

 

  سوابق تحصیلی .7

 1333:ایران ایران،تهران، پزشکی علوم دانشگاه مامایی و پرستاري دانشکده مامایی، .کارشناس1

 1334.کارشناس ارشد مامایی گرایش بهداشت مادروکودک، دانشکده علوم پزشکی دانشگاه تربیت مدرس،تهران ،ایران: 2

 پایان نامه . 4

، وغیرباردارساالم بااردار بازناان پراكالمپسا  باه مباتال بااردار درزناان سااعته24ادرار مس سطح مقایسه :ارشد کارشناسی

 4/11/34سعیده ضیایی، دانشگاه تربیت مدرس ، تاریخ دفاع :  استادراهنما: سرکارخانم دکتر

 علمی مجامع و ها انجمن در عضویت.9
 

 پزشکی نظام .1
 .جمعیت مامایی2
 پزشکی جامعه بسیج .3
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 شوراها و ها کمیته در عضویت .3

 پزشاکی علاوم دانشاگاه ماماایی و پرساتاري دانشاکده مطالعاات و توساعه دفتار درخشان استعدادهاي كمیته مسئول .1

 1332تا  1333سال  از قزوین

تاا  1333ساال از قازوین پزشاکی علاوم دانشاگاه ماماایی و پرساتاري دانشکده کمیته تحقیقات دانشجوییسرپرست  .2

1332 

 تاکنون 1336سال  از قزوین پزشکی علوم دانشگاه مامایی و پرستاري دانشکده کمیته تحقیات دانشجوییعضو . 3

 علاوم دانشاگاه ماماایی و پرساتاري دانشاکده مطالعاات و توساعه دفتار نگرر جبمعو مبمبیی پرستبری کمیتو مسئول .4

 تا کنون1332سال  از قزوین پزشکی

 ساال از قازوین پزشاکی علاوم دانشاگاه مامایی و پرستاري دانشکده مطالعات و توسعه دفتر بالین  ارزشیاب  كمیتهعضو  .5

 کنون تا1336

 کنون تا1333 سال از قزوین پزشکی علوم دانشگاه زایمانبرای  آمادگی کالسهای آموزشی هستهعضو .6

 1331تا  1333ازسال  پزشکی وآموزش ،درمان بهداشت وزارت مامایی کشوری کمیته .عضو3

 کنون تا1331 سال از قزوین پزشکی علوم دانشگاه باشیرمادر تغذیه ترویج آموزشی هسته در عضویت . عضو3

 تا کنون 1331پرستاری مامایی قزوین ازسال  دانشکده آموزشی شورای در عضویت .3

 کنون تا 1331 ازسال قزوین مامایی پرستاری دانشکده پژوهشی شورای در عضویت .11

 تاکنون1333دانشگاه علوم پزشکی قزوین ازسال  طبیعی زایمان ترویج درکمیته عضویت .11

 سوابق اجرایی .3

 1333تا  1331 سال از قزوین پزشکی علوم دانشگاه مامایی و پرستاري دانشکده معاون مدیرگروه.1

 تاکنون 1333سال  از قزوین پزشکی علوم دانشگاه مامایی و پرستاري .مدیرگروه مامایی دانشکده2

 آموزشی خدمات ارائه . سابقه0

 :تئوري تدریس

  تا کنون1333مهر از قزوین؛ مامایی و پرستاري دانشکده مامایی، ارشدمشاوره کارشناس اخالق در مشاوره ، .1

 تا کنون1333بهمن از قزوین؛ مامایی و پرستاري دانشکده مامایی، ارشدمشاوره کارشناسمشاوره دربارداری ،  .2

 .کنون تا 1336 مهر از قزوین؛ مامایی و پرستاري دانشکده مامایی، کارشناس (،4و  3زایمان) و بارداري  .3

 تاا 1333 مهار از قازوین؛ ماماایی و پرستاري دانشکده مامایی،ناپیوسته  کارشناس ،(2و  1بارداری و زایمان)   .4

 .کنون

 .کنون تا 1334 مهر از قزوین؛ مامایی و پرستاري دانشکده مامایی، کارشناس ،نشانه شناسی و معاینات فیزیکی  .5



 مهار از قازوین؛ ماماایی و پرساتاري دانشاکده ماماایی، کارشاناس (،3و2و1فیزیوپاتولوژی و بیماریهاای داخلای)  .6

 .کنون تا 0  1

 از قازوین؛ ماماایی و پرساتاري دانشکده کارشناسی ناپیوسته مامایی، (،2و1فیزیوپاتولوژی و بیماریهای داخلی)   .3

 .کنون تا 0  1 مهر

 تا کنون.1333اصول و فنون مامایی ،کارشناس مامایی،دانشکده پرستاری مامایی قزوین ؛ ازسال  .3

 .1336تا1334،دانشکده پرستاری و مامایی قزوین؛ازسال اد،کارشناسی ناپیوسته پرستاری پرستاری مادرو نوز .3

 .1333تا  1336، کارشناسی پرستاری ، دانشکده پرستاری و مامایی قزوین؛ازسال 1پرستاری مادرو نوزاد .11

 .1333 تا 1336 قزوین؛ازسال مامایی و پرستاری دانشکده ، پرستاری کارشناسی ،1نوزاد مادرو پرستاری .11

 دانشاگاه علمای کااربردی دناده و پارسایان  ،پزشاکی غیار هااي رشته کارشناسی خانواده، تنظیم و شناسی جمعیت .12

 1332تا  1336؛ ازسال قزوین

 .1333-1332زیست شناسی عمومی ،کاردانی تربیت مربی پیش دبستانی ، علمی کاربردی بهزیستی قزوین؛  .13

 .1333-1332قزوین؛ بهزیستی کاربردی ،علمی دبستانی پیش مربی تربیت کاردانی تغذیه وبیماریهای کودکان ، .14

 

 :بالینی آموزش
 کودکاان، ،بیماریهاايبارداری طبیعی و غیر طبیعی ، زایمان طبیعای ، زایماان طبیعای و غیار طبیعای ، مادیریت  .1

 ماماایی، کارشناسای و کااردانی ، نشاانه شناسای و معایناات فیزیکای،.زناان بیماریهااي کاود،، و ماادر بهداشات
 .کنون تا 1334 مهر از قزوین؛ مامایی و پرستاري دانشکده

 

 تقدیرها و جوایز تشویقها، .5
، دانشاگاه علاوم پزشاکی ایاران ، ریاسات دانشاگاه علاوم پزشاکی ایاران، داناش اماوختگی  اول رتبه . تقدیرنامه كسب1

 1333اردیبهشت 

 1335ریاست دانشگاه علوم پزشکی قزوین ، اردیبشت  . تقدیرنامه مامای نمونه استانی ،2

 1335.تقدیرنامه مامای نمونه کشوری ، وزیر بهداشت درمان و آموزش پزشکی، اردیبهشت 3

 1332. تقدیرنامه پژوهشگربرتر، معاونت پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی قزوین، آذر4

رشااته مامااایی، ریاساات دانشااگاه تربیاات ماادرس، وزارت علااوم در . تقاادیر نامااه رتبااه اول کنکااور کارشناساای ارشااد5

 1332مهر

 1334.تقدیرنامه کسب رتبه اول دانش آموختگی، ریاست دانشگاه تربیت مدرس، بهمن 6

 1335، معاون پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان ، پوستربرتر.تقدیرنامه 3

 1333اردیبشت  .تقدیرنامه مامای نمونه استانی ، ریاست دانشگاه علوم پزشکی قزوین ،3

 1333. تقدیرنامه مامای نمونه کشوری ، وزیر بهداشت درمان و آموزش پزشکی، اردیبهشت 3

 1333تقدیرنامه پژوهشگربرتر، معاونت پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی قزوین، آذر .11

 1332تقدیرنامه مامای نمونه کشوری ، وزیر بهداشت درمان و آموزش پزشکی، اردیبهشت  .11

 

 پژوهشی رحهايط .11
 

فاطمه رنجکش، مهری کلهر، دکترفاطماه سامیعی راد. ارتبااط کیفیات زنادگی کااری باا عملکردشاغلی درکارمنادان  .1
 1334دانشکده پرستاری مامایی قزوین،  پژوهش  معاونت مصوب بالینی بیمارستان کوثر شهرقزوین، طرح



 مصاوب طارح باارداری، دوران اساتفرا  و تهاوع بار 6ب ویتاامین و بابوناه،زنجبیل اثار فاطمه رنجکاش، مقایساه .2
 1334 قزوین، مامایی پرستاری دانشکده پژوهش  معاونت

 ادغاام هاای خادمتی مراقبات بساته مجریاان هاای دیادگاه تبیین زینت جورابچی ، فاطمه رنجکش، زینب علیمرادی، .3
 1332معاونت پژوهشی قزوین، مادران، طرح مصوب  سالمت یافته

 و ساازارین روش متولدشااده بااه درنااوزادان زردی شاادت مقایسااه اسااتادراهنما فاطمااه رنجکااش ،احسااان گروساای ،  .4
 معاونات مصاوب شاهرقزوین، طارح قادس و کاوثر ناوزادان بیمارساتانهای های دربخش درنوزادان بستری طبیعی

 1331قزوین ، مامایی پرستاری دانشکده پژوهش 
 زنااان در لیباار ماادت برطااول بااارداري دوران در ورزش خدیجااه شااعبانی ، اسااتادراهنما فاطمااه رنجکااش ، ارتباااط .5

 1331قزوین، مامایی پرستاری دانشکده پژوهش  معاونت مصوب کوثر، طرح به بیمارستان كننده مراجعه
 هاي ادغاام مراقبت جدید دربرنامه بارداري وزایمان نتایج و اجرا نحوه مقایسه زینت جورابچی ، فاطمه رنجکش. .6

 پژوهشاا  معاوناات مصااوب قاازوین، طاارح اسااتان در بااارداري هاااي قاادیم مراقباات برنامااه بااا مااادران سااالمت یافتااه
 1333قزوین، مامایی پرستاری دانشکده

 جهات آموزشا  ومداخلاه ماادر شیر انحصاري تغذیه در مادران مشكالت بررس  حدیقه کاظمی ، فاطمه رنجکش. .3
 1333قزوین،مینودر منطقه در تغذیه وضعیت بهبود

، قازوین پرخطرشهرساتان بااردار درزناان پراكالمپسا  بار 3 امگا مكمل تأثیر دکترفاطمه اللوها.فاطمه رنجکش،  .3
 1336،قزوین  مامایی پرستاری دانشکده پژوهش  معاونت مصوب طرح

 طرح ،سالم باردار وزنان پراكالمپس  به باردارمبتال درزنان ساعته 11 وادرار سرم مس مقایسه فاطمه رنجکش. .3
 1335،قزوین مامایی پرستاری دانشکده پژوهش  معاونت مصوب

 دردوره ماادران آماوزش تاأثیر بررسا .زاده الاه سیماسای  باابوی ، محماود منیرهفاطمه رنجکش، فاطمه حیدری،  .11
 1331قزوین،كوثر ودرمان  درمركزآموزش  زایمان اتاق وشناخت زایمان پروسه درمورد اززایمان فبل
 

 داخلی منتشرشده مقاالت .11

 بررسای .گرانمایاه مهرنااز* ،4رنجکاش فاطماه ،3 زاده قاسام ساوگند ،2 مقدم بهبودی زهرا ،1 نصیری حاج حمیده .1
 فاروردین ،1 شاماره 4 دوره پرساتاری، روان نشاریه .قاانونی ساقط از بعاد اضاطراب و افساردگی بر مشاوره تأثیر

1335 ، 64-32 
 باشایرمادر، انحصااری تغذیاه آموزشای برمیازان میررحیمای. تثثیرمداخلاه ،فاطماه حدیقاه کااظمی رنجکاش*، فاطمه .2

 31بهار 1بهداشت،شماره و پژوهشی خانواده علمی فصلنامه
یبفترو  ادغرب  ىربی تأثیرمراقبر  .Lye Mumm Sann زیناب جورابچی،فاطماه رنجکاش، دکتار ساعید آصا  زاده ، .3

 -11زمسرررتب   -قرررسویه   پسضررر   ع رررو  دراسرررتب  قرررسویه  م  رررو زایمرررب  و عررروارا بررربرداری برکررربىص سررر م 

 5:  پیبپ  ضمبره1331

 مبمرربیی قررسویه. پرسررتبری مبمرربیی دانطررک ه گررروه درونرری ارزیررببی ع یمرررادی. آژ زینرر  نضرربل   رن کررص فبطمررو .4
 وتوسعو  سبل پن م ضمبره اول. پسضکی آموزش فص نبمو

 برب 3- امگرب مکمل مصرف ضیوااسمبعی  . رابطو طوبی گ طبى   كبظم   ح یقو فبطمو اللوىب  دكتر رن  ص  فبطمو .5

 .2ضمبره  15 دوره   1331قسویه  پسض   ع و  م  و ببردارپرخطر  درزنب  پراک مپسی بو ابت  كبىص

 24ادرار و سرر  مس میسا  عببس . بررس  فرضتو ببف  ك ینو جمی و ابوتراب   السبدات دكترض وه رن  ص  فبطمو .6

 .4 ضمبره دىم  دوره  1333اردبیل  پسض   ع و  دانطگبه م  و اك مپس . پره بو مبت  ببردار درزنب  سبعتو

 برو مبرت  بربردار درزنرب  سربعتو24ادرار مرس سطح مقبیسو زاده. فقیو رن  ص دكترسقراط صیبی  فبطمو دكترسعی ه .7

 .1336ضبى (  دانطگبه پژوىط  -ع م  دانطور)دومبىنبمو وغیرببردارسبلم. ببردار ببزنب  پراك مپس 

 فبرل دردوره مربدرا  آمروزش ترأثیر بررسر  زاده. الرو سیمبسری  برببوی   محمود حی ري منیره رن  ص فبطمو فبطمو .3

 .1335كوثر. م  و ادراک   درمبن  و درمركسآموزض  زایمب  اتبق وضنبخ  زایمب  پروسو درمورد اززایمب 
 

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

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

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

outcome. Journal of Midwifery and Reproductive Health   ( ),    -   . 



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

Maternal and Neonatal Factors. Iranian Journal of Neonatology IJN   ( ),   -  . 

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

omega-  supplements in the prevention of preeclampsia among high risk women. African 
Journal of Pharmacy and Pharmacology ,    ,  (  ),     -     

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

Urine in Pregnancies Complicated by Preeclampsia. Biolgical Trace Element  Research, 
Received:    January      / Accepted:   March . 

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

educational intervention for improving nutrition status in Iran. HealthMED,    ,  ( ),pp.    -

    . 

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

normotensive pregnant and non-pregnant women. International journal of fertility and sterility, May – 
Jun    , Vol ,no . 

 

 ملی کنفرانس و همایش در شده ارائه مقاالت .17
 
 خاانواده سراساری هماایش .ناوزادی دوران زردی و توساین اکسای باین ارتبااط .گروسای احساان ، رنجکش فاطمه .1

 1334، سخنرانی میالد بیمارستان های همایش سالن ،پایدار توسعه و سالم،جمعیت
 باین کنگره ،باردار درزنان زایمان درد برروی بارداری سوم ماهه درسه روی تاثیرپیاده بررسی .رنجکش فاطمه .2

 1334، سخنرانی رازی همایشهای مرکز ،ایران مامایی و زنان المللی
 .ماماایی دانشاجویان باالینی مهارتهاای ارتقاا  و ماماایی باالینی علمی هیئت احیا .*رنجکش فاطمه جورابچی، زینت .3

 1334، پوسترپزشکی وآموزش درمان بهداشت وزارت ،مامایی بالینی آموزش احیا کنگره
،هماایش مامایی عاوار  و ازباارداری قبال هاای مراقبات دفعات بین ارتباط .رنجکش جورابچی،فاطمه دکترزینت .4

 1332اردیبهشت  4-3سخنرانی ،  .قزوین پزشکی علوم دانشگاهملی سالمت مادران، 
 ماادران، ساالمت ملای هماایش .باارداری برپیاماد باارداری قبل تاثیرمراقبت .جورابچی دکترزینت ،رنجکش فاطمه .5

 1332 اردیبهشت 4-3 ، سخنرانی. قزوین پزشکی علوم دانشگاه
علااوم پزشااکی دانشااگاه ، ایماان زایمااان کنگااره .پیاماادبارداری باار بااارداری دردوران تااأثیرورزش .رنجکااش فاطمااه .6

 1331همدان، سخنرانی 
 .لیبار طاول در توساین اکسای از اساتفاده میزان با بارداری دوران ورزش ارتباط .شعبانی خدیجه رنجکش، فاطمه .3

 1331، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی.سخنرانی ایمن بارداري الملل  بین كنگره دومین
 خاانواده وتنظایم مادروکودک بهداشت درواحدکارآموزیبالینی  آموزش چالشهای تعیین .رنجکش فاطمه آژ، نضال .3
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 3 امگاا مکمال مصار  رابطاه .شیوااساماعیل  گلشاه ، طوب  كاظم ، حدیقه اللوها، دكترفاطمه رنجكش، فاطمه .11

 1333.پوستر  وزایمان زنان الملل  بین كنگره دوازدهمین .باردارپرخطر درزنان پراکالمپسی به ابتال كاهش با
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 پزشکی علوم دانشگاه . بارداری ایمن الملل  بین كنگره اولین.باردارپرخطر درزنان پراکالمپسی به ابتال كاهش با
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 علااوم دانشااگاه.  ایماان بااارداری المللاا  بااین كنگااره اولااین .باردارسااالم بازنااان پراكالمپساا  بااه باااردارمبتال درزنااان
 1333 پوستر، بهشتی شهید پزشکی

 مكمااال طاااب باااا بیمااااران درماااان و مراقبااات سراساااري هماااایش اولاااین .باااارداري و هومیوپاااات  .رنجكاااش فاطماااه .15
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 1336، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، پوستر زنان سالمت ارتقا  همایش دومین
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 سازی، شل و تنفسی تکنیکهای اززایمان، وپس دربارداری ورزش فیزیولوژیک، زایمان .12

 1331قزوین؛ پزشکی علوم دانشگاه فیزیولوژیک، زایمان کارگاه

 پزشاکی علاوم دانشاگاه . اورژاناس هاای طبای درماماایی،باارداری دوران های خونریزی .13
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 مختلاا  مراحاال در جنساای بهداشاات .اززایمااان پااس و بااارداری دردوران جنساای بهداشاات .14

 1331 قزوین؛ پزشکی علوم دانشگاه زنان، زندگی

 سازی، شل و تنفسی تکنیکهای اززایمان، وپس دربارداری ورزش فیزیولوژیک، زایمان .15

 1333قزوین؛ پزشکی علوم دانشگاه فیزیولوژیک، زایمان کارگاه

 علاوم دانشاگاه شایرمادر، شایر،کارگاه وذخیاره دوشایدن نحاوه ، شاغل درمادران شیرده  .16

 1333دی و. بهمن قزوین؛ پزشکی

 ،پساتان درسارطان ماماهاا و پرساتاران مراقبتا  نقاش سامینار .باارداري و پستان سرطان .13

 1333قزوین؛ پزشکی علوم دانشگاه

 1333قزوین؛ پزشکی علوم دانشگاه . سمیناربهداشت جنسی،وبارداري جنس  بهداشت .13

 پزشاکی علاوم دانشاگاه ،فیزیولوژیا، زایماان كنفارانس .باارداري دوران آمادگ  كالسهاي .13
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  1335 قزوین؛ مامایی پرستاری دانشکده ،درمامای  بالین 

 مترقبااه، غیاار حااوادث در بحااران ماادیریت ساامینار. بیمارسااتان  تریاژبناادي علماا  اصااول .25

 1334؛ قزوین کوثر بیمارستان

 .تریاژ واصول استانداردسازی و ،رنگها بحران،اهدا  مدیریت ،مقدمات ریسک مدیریت .26

 1333؛ قزوین کوثر بیمارستان مترقبه، غیر حوادث در بحران مدیریت سمینار
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