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مامايي

دانشگاه علوم پزشكي شهيد
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مربی آموزشی در مرکز آموزش بهورزی شهرستان رفسنجان( کارشناس و کارشناس
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تدریس در دانشگاه پيام نور شهرستان رفسنجان ( درس تنظيم خانواده)
مربي ,غير هيئت علمي دانشگاه علوم پزشكي رفسنجان( دانشکده پرستاری ومامایی)
از مهر  1311تامرداد .1334
مربي ,هيئت علمي دانشگاه علوم پزشكي رفسنجان( دانشکده پرستاری ومامایی) از
مرداد 1331تا كنون.
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1

عضويت در مجامع علمي و پژوهشي
 -1عضويت درگروه مامايي
 -2استاد مشاور دانشجويان مامايي ناپیوسته 98وکارشناسي 89و ناپیوسته 89
 -9عضو گروه پژوهشي مامايي و پیراپزشکي

مقاالت علمي پژوهشي چاپ شده در مجالت معتبر

رديف

1

2

3

4

عنوان مقاله

عنوان

نويسندگان

مجله

شهنازترك
بررسي نيازهاي
زهراني* ،مریم
آموزشي در
چاپ شده ،مجله علمي
لطفي پور
خصوص آموزش
پژوهشي دانشكده پرستاري و
رفسنجاني،
بهداشت و مراقبتهاي
مامایي شهيد بهشتي
محبوبه احمدی،
دوران یائسگي از
شماره  ،73سال،16
حميد علوی
دیدگاه ماماهاي شاغل
مجد
شهرستان رفسنجان
سيده مریم لطفي
بررسي نيازهاي
پور ،شهناز
مجله دانشكده پرستاري
آموزشي ماماهاي
ترك زهراني،
مامایي و پيراپزشكي
شاغل در زمينه
مراقبتهاي قبل ،حين رفسنجان -سال پنجم ،شماره محبوبه احمدي،
و پس از زایمان در اول و دوم ،پایيز و زمستان حميد علوي
مجد
1313
سال 1313
بررسی
آگاهی،نگرش و
سيده مریم لطفی
چاپ شده ،مجله علمی
عملکرد دانشجویان
پور رفسنجانی،
پژوهشی ،پژوهش در
غير پزشکی نسبت
علی
پرستاری-دوره ، 6
به راههای انتقال و
راوری،جعفر
پيشگيری از ایدز در شماره ،22پایيز 39
اکبری نسب
شهرستان رفسنجان
بررسی منابع کسب
اطالعات دانشجویلن
غير پزشکی در
خصوص راههای
انتقال و پيشگيری از
ایدز

چاپ شده ،مجله علمي
پژوهشي دانشگاه علوم
پزشکی رفسنجان فروردین
 , 1332دوره  12 ,شماره
(  1پي در پي ; ) 41از
صفحه  47تا صفحه56 .

2

سيده مریم لطفي
پور ،علی
راوری،محسن
رضائيان،
جعفر اكبري
نسب

نويسنده

امت

چندم

ياز

نویسنده
مسئول

نویسنده اول

نویسنده اول

نویسنده اول

5

6

7

بررسی نقش والدین
در تربيت فرزند
از دیدگاه اسالم و
سایر ادیان(مسيحيت
و یهودیت)

در حال چاپ -مجله علمي
پژوهشي طب و تزكيه

چاپ شده -مجله علمي
 Attitude andپژوهشي –تحقيقات در علوم
 Behavior ofپزشکی ،دانشگاه علوم
 Nonmedicalپزشکی زاهدان-
2014;16(5): 83-85

Students
towards
Transmission
and
Prevention of
HIV/AIDS in
Rafsanjan
چاپ شده  ،مجله علمي
“Comparison
تحقیقات در علوم –پژوهشي
of the
پزشکی ،دانشگاه علوم
Efficacy of
پزشکی زاهدان
Massage
Zahedan J Res
Med Sci. 2015 April; Therapy and
17(4):e970. DOI:
Aromathera
10.5812/zjrms.17(4) py Massage
2015.970
with
Geranium on
Depression in
Postmenopau
sal Women:
A Clinical
”Trial

3

سيده مریم لطفی
نویسنده اول
پور ،شایسته
اسماعيل زاده،
زهرا
ثقفی،مریم
محسنی ،جعفر
اكبري نسب

سيده مریم لطفی
پور رفسنجانی،
علی
راوری،جعفر
نویسنده اول
اکبری نسب

سيده مریم لطفي
پور ،رضا
وزیری نژاد،
شایسته
اسماعيل زاده،
علی انصاری،
رضا بخردی،
علی راوری،
نویسنده اول
جعفر اکبری
نسب

طرح های تحقيقاتی مصوب
مجری

عنوان
بررسي نيازهاي آموزشي در
شهناز ترك
زمينه بهداشت باروري از
زهراني ،سيده
دیدگاه ماماهاي شاغل شهرستان
مریم لطفي
رفسنجان
پور

همكار

تاريخ تصويب

وضعيت طرح

-

فروردین1311

پایان یافته

آموزش بهداشت بلوغ نوجوانان
و والدین مدارس منتخب تهران
1314

فاطمه ناهيدی

همکار

اردیبهشت 1314

شهيد بهشتی
پایان یافته

بررسي مقایسه اي تغييرات
سبك هاي یادگيري و پيشرفت
تحصيلي دانشجویان ضعيف و
قوي دانشگاه علوم پزشكي
رفسنجان

حسن بخشی

همکار

پایان یافته

پایان یافته

بررسي ميزان آگاهي،نگرش
وعملكرد دانشجویان غير
پزشكي شهرستان رفسنجان
نسبت به راههاي انتقال و
پيشگيري از HIV/AIDS
مقایسه تاثير آروماتراپي
ماساژباژرانيوم وماساژ به
تنهایي بر ميزان افسردگي زنان
یائسه شهر رفسنجان درسال
1313

مقایسه تاثير آروماتراپي
ماساژباژرانيوم وماساژ به
تنهایي برشدت سندرم پيش از
قاعدگی دانشجویان خوابگاه
دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان
در سال 1339
آموزه های دینی مرتبط با
حاملگی از نگاه مادران

سيده مریم
لطفي پور ،
جعفر اكبري
نسب

-

سيده مریم
لطفي پور،
شایسته
اسماعيل زاده،
علی
انصاری،رضا
وزیری نژاد،
رضا بخردی
سيده مریم
لطفي
پور،زهرا
ثقفی ،علی
راوری،جعفر
اکبری نسب
مریم محسنی،
زهرا ثقفی،
شایسته
اسماعيل زاده
،سيده مریم
لطفی پور

آذر 1313

-

4

اسفند 1313

پایان یافته
پایان یافته

مهر 1339

پایان یافته

بهمن 1339

پایان یافته

مقاالت ارائه شده در کنگره ها يا سمينارها
رديف
1

بررسی نيازهای
آموزشی ماماهای شاغل
در زمينه مراقبتهای
دوران بارداری زایمان
و پس از زایمان
2

3

4

7

عنوان مقاله

بررسي نياز آموزشي
زنان مهاجر شهر
رفسنجان نسبت به
راههاي انتقال و
پيشگيري از
HIV/AIDS

نويسندگان

نام كنگره

دومين
همایش
بارداري
ایمن

شهناز ترك
زهراني ،سيده
مریم لطفي پور

اولين
كنگره بين
المللي
سومين
همایش
بارداري
ایمن

سيده مریم لطفي
پور
 ،جعفر اكبري
نسب
سيده مریم لطفي
پور ،علی
راوری،محسن
رضائيان ،جعفر
اكبري نسب

همایش
بررسی منابع کسب
ملی
اطالعات دانشجویلن
ارتقای
غير پزشکی در
خصوص راههای انتقال سالمت
جوانان
و پيشگيری از ایدز
22-29
تيرماه
-39
کرمانشاه
بررسی نقش والدین در نخستين
تربيت فرزند از دیدگاه کنگره
قران
اسالم و سایر
پژوهی و
ادیان(مسيحيت و
طب-23 ،
یهودیت)
 26بهمن
1339
نخستين
بررسی تجارب
کنگره
دانشجویان از نقش
اعتقادات مذهبی خانواده قران
پژوهی و
در پيشگيری از
طب-23 ،
معضالت اجتماعی
 26بهمن
1339

سيده مریم لطفی
پور ،شایسته
اسماعيل زاده،
زهرا ثقفی،مریم
محسنی ،جعفر
اكبري نسب

نويسنده

محل

چندم

برگزاری
تهران،
دانشگاه علوم
پزشكي شهيد
بهشتي ،تاالر
امام علي،
15-11
اسفند 1311
تهران،
دانشگاه علوم
پزشكي شهيد
بهشتي ،
تاالر امام
علي،
 1-1اسفند
1311
کرمانشاه ،
کانون
پرورش
فکری
جوانان

نویسنده
مسئول

نویسنده اول

نویسنده اول

نویسنده اول

زهرا ثقفی ،سيده
مریم لطفی
نویسنده دوم
پور،مصدقه
شفيعی ،محبوبه
هالکویی

7

دانشگاه علوم
پزشکی
رفسنجان

دانشگاه علوم
پزشکی
رفسنجان

امتياز

6

3

1

زهرا ثقفی،
شایسته اسماعيل
زاده ،سيده مریم
لطفی پور،مينو
فتاحی ،مریم
محسنی

نخستين
بررسی ميزان آگاهی
کنگره
مراجعين به
مراکزبهداشتی -درمانی قران
شهری در مورد احکام پژوهی و
طب-23 ،
شرعی بانوان ،شهر
 26بهمن
رفسنجان سال 1316
1339
آموزه های دینی مرتبط نخستين
کنگره
با حاملگی از نگاه
قران
مادران
پژوهی و
طب-23 ،
 26بهمن
1339
مقایسه تاثير آروماتراپي سمينار
ماساژباژرانيوم وماساژ تازه هاي
پژوهش
به تنهایي بر ميزان
در سالمت
افسردگي زنان یائسه
( با
شهر رفسنجان درسال
محوریت
1313
طب
مكمل)-29
 13مهر
ماه 31

مریم محسنی،
زهرا ثقفی،
شایسته اسماعيل
زاده ،سيده مریم
لطفی پور
سيده مریم لطفي
پور ،شایسته
اسماعيل زاده،
علی
انصاری،رضا
وزیری نژاد،
رضا بخردی

نویسنده سوم

نویسنده
چهارم

نویسنده اول

دانشگاه علوم
پزشکی
رفسنجان

دانشگاه علوم
پزشکی
رفسنجان

دانشگاه علوم
پزشكي اراك

شرکت در کارگاههای آموزشی
محل اجرا

نام كارگاه
كارگاه پنج روزه EPI

تاريخ

علوم پزشكي رفسنجان

67 /8 /11

كارگاه مشاوره تنظيم خانواده

"

67 /8 /11

كارگاه مديريت جامع كيفيت

"

88 /8 /9

كارگاه استريليزلسيون و تزريقات

"

88 /4 /5

كارگاه آموزشي توان بخشي مبتني بر جامعه

"

81 /18 /18

كارگاه بهداشت روان

"

81 /11 /3

كارگاه مانا

"

81 /11 /5

كارگاه مهارت آموزشي مربيان بهورزی

"

81 /5 /4

كارگاه بيماری های منتقله از راه آب و ماالريا

"

81 /3 /11

كارگاه آموزش ايمن سازی عليه سرخك و

"

سرخچه
اطالعات و ارتباطات – مفاهيم پايه فن آوری

"
6

81 /8 /11
83 /5 /14

اطالعات و مديريت فايلها
دوره بيماريهای منتقله از راه آب

"

83 /1 /11

كارگاه پايش و ارزشيابي مانا

"

83 /5 /11

كارگاه سكسولوژی

"

84 /11 /17

كارگاه نرم افزار spss

"

85 /1 /13

دوره غير حضوری سيره نبوی

"

85/ 11 /16

دوره آتش نشاني مقدماتي

"

87 /6 /11

كارگاه كمكهای اوليه

"

87 /18 /11

مشاوره تنظيم خانواده

"

87/11/17

اورژانسهای مامايي در حاملگي

"

87 /4 /17

قران آموزی (سطح)1

"

86/11/1

روانخواني قران كريم (سطح)1

"

86/7/1

فرهنگ و مفاهيم قراني(تربيت قراني)

"

86/11/1

مباني و مبادی آشنايي با قران

"

86/11/1

مفاهيم قراني و ترجمه آيات منتخب

"

86/11/1

آموزش بيماريهای عفوني

"

86/7/3

خانواده و مناسبات حاكم بر آن

"

86/6/13

اصول و فنون مشكل شناسي

"

86/6/14

شرح وظايف پرسنل

"

86/6/16

مراقبت از نوزاد پر خطر

"

86/6/11

كارگاه سالمت روان

"

86 /8 /13

قوانين و مقررات بهداشت محيط و مواد غذايي

"

86 /8 /38

كارگاه سالمت مادران و تنظيم خانواده

"

86 /9 /14

عفونتهای بيمارستاني

"

86/18/3

خانواده ومناسبات حاكم بر آن

"

86 /11 /8

كارگاه اصول تغذيه و بهداشت مواد غذايي

"

86 /11 /19

كاربردهای فن آوری اطالعات

"

86 /11 /11

كارگاه مديريت خدمات كشوری

"

86 /11 /18

كارگاه جعل اسناد و راههای مقابله با آن

"

86 /11 /6

دانشگاه ياسوج

86/11/18

كارگاه توانمند سازی كاركنان نظام سالمت
كارگاه نقش تربيتي والدين در توسعه سرمايه

دانشگاه رفسنجان

های انساني
3

86 /11 /13

بازآموزی ضمن خدمت گروه مامايي

"

1388 / 1386

اخالق و مقررات پرستاری

"

88/8/5

مراقبتهای ادغام يافته سالمندان

"

88/5/18

كارگاه روشهای آموزش باليني و ارائه بازخورد به

"

فراگيران

88 /9 /17

آشنايي با سلولهای بنيادی

"

88/18/1

كارگاه طرح درس و روش تدريس

"

88 /18 /14

كارگاه احيای نوزاد

"

88 /4 /17

بيماريهای داخلي و جراحي

"

88/9/17

نوپديدی و جهانگيری آنفلوآنزا

"

88/18/17

نقد عرفانهای كاذب و نوظهور

"

88/11/1

كارگاه داوری مقاالت

"

88/9/9

آشنايي با فلسفه احكام

"

88/11/9

كارگاه شير مادر

"

89/8/14

آشنايي با فرق و مذاهب

"

89/4/19

عوارض دارويي در حاملگي

"

89/3/38

تنظيم خانواده

"

89/1/38

كارگاه منابع الكترونيكي OVID &EBSCO

"

89/18/15

طرح ضيافت انديشه اساتيد

دانشگاه ولي عصر

كارگاه علم ديني و آينده جهان

دانشگاه رفسنجان

فوريتهای مامايي

"

تازه تازه های پژوهش در سالمت
معرفت زايي اساتيد( تاريخ علم و تمدن اسالمي)
معرفت زايي اساتيد(جريانهای فكری بعد از

-91/11/1
91/18/38
3و91/11/1

دانشگاه علوم پزشكي اراک

91/6/19

دانشگاه رفسنجان

91/4/11

دانشگاه رفسنجان

انقالب)

98/7/9

91/18/15

تشخيص درمان و مشاوره سرطان پستان

دانشگاه رفسنجان

91/4/18

دانشگاه رفسنجان (معرفت شناسي اسالمي)

دانشگاه رفسنجان

93/3/19

راهكارهای تقويت نقش استاد مشاور

دانشگاه رفسنجان

93/3/18

معرفت زايي اساتيد(سبك زندگي اسالمي)

دانشگاه رفسنجان

93/4/8

آمادگي برای زايمان فيزيولوژيك و ايمن

دانشگاه رفسنجان

93/18/3-9

كارگاه آموزش اصول مشاوره

دانشگاه رفسنجان

93/11/18

آشنايي با اختالالت شايع در دانشجويان

دانشگاه رفسنجان

93/11/7

دوره آموزشي پيشگيری از گسترش عفونتهای

دانشگاه بابل

حاد تنفسي(غير حضوری)
1

94/7/38

كارگاه آموزشي End note

دانشگاه رفسنجان
دانشگاه رفسنجان

پيشگيری از بيماريهای عفوني تنفسي
ايمني و سالمت محصوالت غذايي ،آشاميدني،

دانشگاه رفسنجان

آرايشي و بهداشتي
شبكه های اجتماعي مجازی و آسيب های آن
پدافند غير عامل و پدافند زيستي(غير حضوری)

1394
94/6/15
94/6/15

دانشگاه رفسنجان

94/6/19

دانشگاه ياسوج

94/11/15

شركت در سمينار و كنگره ها
عنوان
سمينار ايدز

تاريخ

دانشگاه برگزار كننده
دانشگاه رفسنجان

81 /18 /1

سمينار ايدز و جمعيت

"

83 /5 /15

سمينار بهداشت مدارس

"

83 /4 /38

سمينار زايمان فيزيولوژيك

"

88/7/13

ششمين كنگره بين المللي زنان و
مامايي
پانزدهمين كنگره بيماری های
عفوني و گرمسيری

دانشگاه شهيد بهشتي
دانشگاه تهران

شانزدهمين كنگره بيماربهای
عفوني و گرمسيری

دانشگاه تهران
88/11/4
دانشگاه شهيد بهشتي

واكسن های جديد گامي فراتر به
سوی جامعه ای سالمتر

85 /9 /15
87 /9 /14

اولين كنگره بين المللي بارداری
ايمن

84 /9 /4

98/3/31
دانشگاه شهيد بهشتي
98/4/11

همايش ارتقاء سالمت جوانان
دانشگاه كرمانشاه
نخستين كنگره قران پژوهي
وطب

 17-16بهمن 1398
دانشگاه علوم پزشكي رفسنجان

سمينار تازه های پژوهش در
سالمت ( با محوريت طب

 19-18مهر ماه 1391
دانشگاه علوم پزشكي اراک

مكمل) 19-18مهر ماه 91
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