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مطالعه ترکيبي
 سوابق شغلي ،اجرايي وعضويت در شوراها انجام طرح نيروي انساني در زايشگاه نيک نفس رفسنجان از آذر  75تابهمن 75واستخدام دانشگاه علومپزشكي حين طرح
 کارشناس مامايي گروه مامايي دانشكده پرستاري مامايي رفسنجان از بهمن 75 هيئت علمي دانشكده پرستاري مامايي رفسنجان از بهمن 5030 اولين مسئول دفتر مامايي دانشگاه علوم پزشكي رفسنجان ،از77-6-5الي:73-4-55راه اندازي دفتر مامايي دردانشگاه
 سرپرست آموزش دانشكده پرستاري از79-50-50الي30-6-56 معاونت آموزشي دانشكده پرستاري مامايي از  -5090/55/51ادامه دارد عضو شوراي پژوهشي دانشكده از 5094/5/1 عضو شوراي آموزشي دانشكده و دانشگاه دبير کميته منتخب ارتقاي دانشكده عضو کميته مرکزي اساتيد مشاور دانشگاه از 5090/55/56 عضو شوراي تحصيالت تكميلي دانشكده ودانشگاه -نماينده حوزه معاونت دانشجويي وفرهنگي دردانشكده پرستاري مامايي از 5094/55/7

 عضو دبيرخانه طرح تحول ونوآوري درعلوم پزشكي دانشگاه از5094/55/54 عضو کميته طرح تكريم ارباب رجوع دانشكده پرستاري مامايي از5094/4/3 عضو کميته حق التدريس دانشگاه سوابق تدريس :ازسال2731الف -دروس تئوری
 بارداری و زایمان بیماریهای زنان تاریخ تحوالت ,اخالق و مقررات مامایی بهداشت مادر وکودك وتنظیم خانواده زبان تخصصی مامایی روش تحقیق کارشناسی روش تحقیق کارشناسی ارشدب -دروس عملی
 کاراموزي بارداري وزايمان کاراموزي بيماري هاي زنان کاراموزي بهداشت مادروکودک کاراموزي درعرصه مواردفوق مقاالت چاپ شده : بررسي کيفيت رعايت احتياط هاي استاندارد پيشگيري از ايدز در زايشگاههاي دولتي شهر رفسنجان و کرماندر سال  : 5035پروين نيكبخت،مرضيه لري پور،ناهيد فتحي زاده،حميد بخشي :مجله دانشكده پرستاري و
مامايي اصفهان ،شماره  ،51پائيز 30
 بررسي عملكرد ماماها در ارتباط با استفاده از وسايل محافظت کننده در هنگام زايمان:مرضيه لري پور،زهراثقفي،حميد بخشي:مجله دانشكده پرستاري مامايي رفسنجان،شماره دوم،زمستان 5031

 بررسي شيوع پر فشاري خون و علل مساعد کننده در زنان باردار مراجعه کننده به زايشگاه نيک نفسرفسنجان:زهرا ثقفي،مرضيه لري پور،خديجه مهدي زاده:مجله دانشكده پرستاري مامايي رفسنجان ،شماره
دوم،زمستان 5031
 بررسي تاثير آموزش احتياط هاي همگاني بر مواجهات شغلي:مرضيه لري پور،طيبه ميرزايي،علي راوري :مجلهدانشگاه علوم پزشكي بيرجند مجله دانشگاه علوم پزشکی بیرجند ،دوره  ,31شماره  ( - 1زمستان ) 3131
 بررسي موارد استفاده از کاتتر وريدي در جريان زايمان طبيعي:زهره قرشي،مرضيه لري پور،احمدرضاصيادي:مجله دانشگاه علوم پزشكي مازندران،دوره شانزدهم،شماره،11آذر ودي31
بررسي خصوصيات خانوادگي ومذهبي قبل از اعتياد معتادين به موادمخدر:صديقه خدابنده،مرضيه لريپور،حكيمه حسين رضايي ،جلد  ,7شماره ) 5037-0 ( - 0
 سفارش اسالم به توجه مرد وزن به تفاوت هاي يكديگر:بناي استحكام خانواده:مرضيه لري پور،چاپ خالصهمقاله درويژه نامه مجله دانشگاه علوم پزشكي رفسنجان،دوره،1شماره،4زمستان،31همايش بهداشت در آموزه
هاي پيامبر اعظم،رفسنجان0-4،اسفند31
 فراواني تاخيرقاعدگي ومداخالت انجام شده دردانشجويان دانشگاه علوم پزشكي رفسنجان،زهره قرشي،مرضيه لري پور ،مجله سالمت جامعه (مجله دانشكده پرستاري مامايي رفسنجان) دوره  ,6شماره -5 ( - 5
) 5095
 نيازهاي آموزشي دوران پس از زايمان در زنان مراجعه کننده به مراکز بهداشتي درماني شهر رفسنجان در سال ،5037مريم محسني ،مرضيه لري پور ،نفيسه السادات نكويي ،مجله سالمت جامعه (مجله دانشكده پرستاري
مامايي رفسنجان) دوره  ,7شماره ) 5095-5 ( - 5
 بررسی تاثیر مصرف خاکشیر در اواخر بارداری بر شروع خودبخودی و سیر زایمان در خانمهای نخستزا،مجله دانشگاه علوم پزشکی زاهدان  ،طبیب شرق تابستان  .36-79:)5(50 ;5037محمدي نيا ندا*,رضايي
محمدعلي,لري پور مرضيه,وزيري نژاد رضا مقاله تحقيقي
 بررسی تاثیر مصرف خاکشیر در اواخر بارداری بر میزان سزارین و آپگار نوزاد ،ندا محمدی نیا ،محمدعلی رضائی ،مرضیه لری پور ،نسترن حیدری خیاط،مجله زنان ومامایی ونازایی ایران ،سال پانزدهم ،شماره
پیاپی13

 بررسی تاثیر رابطه جنسی زوجین در 1هفته آخر حاملگی بر نمره بیشاپ خانمهای نخستزا در زمانمراجعه جهت زایمان ترم ،فصل نامه علمي پژوهشي کومشجلد  ,31شماره  )3133-3 ( - 3شايسته
اسماعيلزاده ،رضا وزيرينژاد ،مرضيه لريپور ،فروزان سرافرازي
 دیدگاه اساتید و دانشجویان در زمینه آموزش ویژگی های روانی و جنسی به دانشجویان در دانشگاهها،مجله ايراني آموزش در علوم پزشكي زمستان ( 4(9 ;5033پياپي  400-093:))54لري پور مرضيه,قرشي
زهره,صيادي اناري احمدرضا
 احتياطات استاندارد :پاي بند بودن به احتياطات يا پاي بندبودن احتياطات:يک مطالعه کيفي،مجله تحقيقاتکيفي در علوم سالمت ،سال ،0شماره  ،0پاييز ،90طيبه ميرزايي ،علي راوري ،سكينه ميرزايي ،مرضيه لري پور
 پذيرش چاپ :تاثيرآموزش رفتارهاي خودمراقبتي بر هموگلوبين گليكوزيله بيماران مبتال به ديابت،زکيهاحمدي ،تابنده صادقي ،مرضيه لري پور ،زهراخادمي ،فصلنامه دانشكده پرستاري مامايي زاهدان

- Empowerment needs of women with breast cancer: a qualitative study.Taleghani
F1, Bahrami M1, Loripoor M1, Yousefi A2. Iran Red Crescent Med J. 2014 Nov
15;16(11):e16379. doi: 10.5812/ircmj.16379. eCollection 2014. PMID: 25763213
- positive changes after breast cancer,,masood bahrami, fariba taleghani ,marzeyeh
Loripoor,alireza yousefy, J Educ Health Promot. 2015; 4: 55.
- Usefulness of 360 degree evaluation in evaluating nursing students in
Iran.Sadeghi T, Loripoor M, Korean J Med Educ. 2016 Feb 25. doi:
10.3946/kjme.2016.22
 طرحهاي تحقیقاتي مصوب: بررسي تاثير آموزش بر ميزان مواجهات شغلي ماماها:مرضيه لري پور ،طيبه ميرزايي،علي راوري،تصويب، 5030-50-55:پايان يافته
 بررسي تاثير خاکشير بر شروع خود بخودي زايمان:ندامحمدي،مرضيه لري پور،دکتر رضا وزيري ،تصويب:30-55-50

 بررسي موارد استفاده از کاتتر وريدي در هنگام زايمان:زهره قرشي،مرضيه لري پور،احمدرضاصيادي،تصويب30-55-3:
 بررسي ارتباط مقاربت در 4هفته قبل از زايمان ترم بارسيدگي دهانه رحم:مرضيه لري پور،فروزانسرافرازي،دکتررضاوزيري،تصويب34-55-53:
 بررسي مقايسه اي مديريت زمان مطالعه اساتيد و دانشجويان:طيبه ميرزايي،علي راوري ،حميدبخشي ،مرضيهلري پور ،مريم شهابي تصويب30-55-59:
 بررسي آگاهي وعملكرد پرسنل مراکز بهداشتي درماني از احكام شرعي بانوان:زهرا ثقفي،شايسته اسماعيلزاده،مرضيه لري پور،تصويب36-4-1:
 بررسي مقايسه اي نظرات اساتيد ودانشجويان دانشگاه علوم پزشكي ووليعصر رفسنجان در ارتباط باضرورت آموزش ويژگيهاي جنسي ورواني زن ومرد در دانشگاهها به دانشجويان:مرضيه لري پور
 طراحي وروانسنجي ابزار نيازهاي زنان مبتال به سرطان پستان :رويكردترکيبي ،فريبا طالقاني ،مسعود بهرامي ،مرضيه لري پور ،عليرضايوسفي
 بررسي ارتباط تبادل پيامک غيرمتعارف وبرخي رفتارهاي جنسي در نوجوانان دبيرستاني شهررفسنجان،5094زهره قرشي ،مرضيه لري پور ،مريم لطفي ،درحال اجرا
 بررسي تاثير آموزش همسران براساس مدل اعتقاد بهداشتي برميزان مواجهه زنان بارداتر با دود سيگار درمراکزبهداشتي درماني شهررفسنجان در سال  ،5090مرضيه لري پور ،زهره صاحبي ،در حال اجرا
 نگرش دانشجويان کارشناسي مامايي درمورد امتحان جامع عملي دانشگاه علوم پزشكي رفسنجان درسال،5094تاريخ تصويب ،5094/0/56:شماره طرح ،50/046:درحال اجرا
 بررسي مقايسه اي تاثيرکوهش شياه(سيمي فوگل) وپنج انگشت(آگنوگل) بر عالئم يائسگي زنان مراجعهکننده به مراکز بهداشتي شهر رفسنجان سال  ،5091مرضيه لري پور ،تابنده صادقي ،عذرا عظيمي،تاريخ تصويب:
 ،5094 /50/59شماره طرح ،50/5545 :کد اخالق،IR.IR.RUMS.REC.1394.183 :

 بررسي ميزان آگاهي و عملكرد دانش آموزان دختر دبيرستاني شهر رفسنجان در خصوص بهداشت دورانقاعدگي در سال ،5091فاطمه خالويي پور ،مرضيه لري پور ،احمدرضا صيادي ،لطفعلي مهدي پور ،تاريخ
تصويب:
شماره طرح:

 ،درحال اجرا

ت) كنگره ها و سمینارها
 تغييرات مثبت بعد از سرطان پستان :مطالعه کيفي ،چهارمين کنگره بين اللمللي سالمت زنان ،ارديبهشت ،5094شيراز ،برگزيده شدن مقاله به عنوان مقاله برتر کنگره(رتبه دوم)
 نيازهاي توانمندي زنان مبتال به سرطان پستان،مرضيه لري پور ،فريبا طالقاني ،مسعودبهرامي،عليرضايوسفي 56-59،ارديبهشت  ،90دانشگاه علوم پزشكي اصفهان
 مامايي و خطر کسب بيماريهاي منتقله از راه خون ،اولين همايش سراسري راهكارهاي ارتقاء کيفيت خدماتپرستاري و مامايي:مرضيه لري پور،پروين نيک بخت،ناهيد فتحي زاده،حميد بخشي 55 ،و  50اسفند ،30دانشگاه
علوم پزشكي يزد،پوستر
 بررسي نحوه برخورد ماماها با خون و مايعات بدن بيماران براي مقابله با هپاتيت  B,Cو  :HIVمرضيه لريپور،پروين نيک بخت،ناهيد فتحي زاده،حميد بخشي ،اولين سمينار رفتارهاي پرخطر،دانشگاه علوم پزشكي
زاهدان 0 ،الي  1اسفند ،34پوستر
 بررسي تاثير آموزش بر مواجهات شغلي ماماها :مرضيه لري پور،طيبه ميرزايي،علي راوري  ،اولين سميناررفتارهاي پرخطر ،زاهدان  0الي  1اسفند ،34پوستر
 آلودگي صوتي و وزن هنگام تولد،محبوبه تائبي،مرضيه لري پور  ،دومين همايش ملي صدا  ،سالمتي وتوسعه  ،کاشان  54-56آبان ، 34پوستر

اصول پيشگيري از چاقي:ازديد اسالم 5400سال قبل:مرضيه لري پور،دانشگاه علوم پزشكي شيراز-56،9تا،5031-9-53همايش سراسري چاقي وبيماريهاي ناشي از آن،پوستر
شاغلين بخشها:فاکتور پنهان موثر برآموزش باليني:مرضيه لري پور،همايش سراسري آموزش باليني در پرستاريمامايي،دانشگاه علوم پزشكي تبريز56،و57آبان،5031پوستر
 بررسي عملكرد ماماها در رابطه با استفاده از وسايل محافظت کننده در هنگام زايمان :مرضيه لري پور،پرويننيک بخت،ناهيد فتحي زاده،حميد بخشي  ،پنجمين همايش کشوري ايمني و بهداشت حرفه اي  51و 56
ارديبهشت ، 34دانشگاه علوم پزشكي اصفهان ،پوستر
ارتباطات وبهداشت روان:ديروز امروز:مرضيه لري پور،زهره قرشي،اولين همايش سراسري تكنولوژيارتباطات وبهداشت روان5،و5تير،5031دانشگاه علوم پزشكي اصفهان،پوستر
سفارش لسالم به توجه مرد وزن به تفاوتهاي يكديگر:بناي استحكام خانواده:مرضيه لري پور،همايش بهداستدر آموزه هاي پيامبر اعظم0،و4اسفند،5031دانشگاه علوم پزشكي رفسنجان،پوستر
شيوع خطاهاي مامايي:مرضيه لري پور،مريم محسني،دومين همايش سراسري پيشگيري از خطاهايپزشكي56،و57ارديبهشت،5036دانشگاه علوم پزشكي خرم آباد،پوستر
 سخنراني در چهارمين کنگره سراسري پرستاري و مامايي با رويكرد ارتقاء سالمت با عنوان انواع مواجهاتشغلي بر کادر مامايي :مرضيه لري پور،طيبه ميرزايي،علي راوري ،تهران  4-6بهمن 34
عوامل موثر وراهكارهاي پيشگيري ازخطاهاي پزشكي:مريم محسني،مرضيه لري پور،دومين همايش سراسريپيشگيري از خطاهاي پزشكي56،و57ارديبهشت،5036دانشگاه علوم پزشكي خرم آباد،سخنراني
بررسي ارتباط مقاربت در هفته هاي06-40حاملگي با رسيدگي دهانه رحم:مرضيه لري پور،دکتر رضا وزيرينژاد،فروزان سرافرازي،هفتمين کنگره بين المللي زنان و مامايي ايران53-55،آبان،5036سخنراني
بررسي تاثير خاکشير بر شروع خود بخودي زايمان :ندا محمدي ،مرضيه لري پور،محمد علي رضايي،دکتررضا وزيري نژاد،همايش سالمت مادر وکودک1-6،ارديبهشت،36دانشگاه علوم پزشكي بيرجند،پوستر
بررسي موارد استفاده از کاتتر وريدي در جريان زايمان طبيعي:زهره قرشي،مرضيه لري پور،همايشدستاوردهاي پژوهشي درمامايي،ارديبهشت،31دانشگاه علوم پزشكي اهواز
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