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٢

 و مقاالت چاپ شدهھاارائه مقاالت در كنگره  
  

  مقاله اسامی همکاران  محل برگزاري  مقاله موضوع  تاریخ  یا مجله نام کنگره  ردیف

1  

مجله مرکز تحقیقات پرستاري دانشگاه علوم 

-55، 91، تیر 76، شماره 25دوره پزشکی تهران

63  

  91تیر 
رضایت جنسی زنان در روشهاي مختلف پیشگیري از 

بارداري
ISCمقاله نمایه در 

ر  -ح شریف نیا -م سلیمانی-ن بهرامی

  ژ محمد رضایی  - ح شایگان-مسعودي

2  

Iranian journal of nursing and 
midwifery research  

Vol 18, issue5, oct 2013

2013  

Effect of anxiety reduction training on 
physiological indices and serum cortisol 

levels before elective surgery  

، ISIمقاله نمایه در 

Pubmed،ISC ،

EMRO/WHO ،

copernicus

ح -ح شریف نیا -م سلیمانی-ن بهرامی

  ژ محمد رضایی-م شیخی - شایگان

3  
، 91، آبان 4، شماره 23دوره مجله پزشکی ارومیه، 

380-375
91آبان 

پیش بینی طول مدت بستري و درصد موارد مرگ و میر 

  APACHEIVبیماران در بخش مراقبت ویژه با 
  ISCمقاله نمایه در 

ح -ح شریف نیا -م سلیمانی-ن بهرامی

  ه رنجبر  -ر مسعودي -شایگان

4  
، 15مجله دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد، دوره 

  64-73، 92، اردیبهشت 1شماره 

اردیبهشت 

92  

بررسی شدت استریاي حاملگی و عوامل مرتبط با آن در 

  زنان نخست زا
  ISCمقاله نمایه در 

ژ محمد   -ح شایگان-م سلیمانی-ن بهرامی

  ن آدمی -ي کامیاب منصوري -رضایی

5  
13th Royan international twin 

congress 2012
2012  

Care plane of anxiety decrease on 
hemodynamic signs and cortisol level in 

women undergoing elective surgery

  پوستر -تهران
ژ محمد   -ح شایگان-م سلیمانی-ن بهرامی

  رضایی

6  
13th Royan international twin 

congress 2012
2012  

Study of some related factor of with fetal 
macrosomia and LBW  

  پوستر -تهران
ح -ح شریف نیا  -م سلیمانی-ن بهرامی

  شایگان

7  
1st interna onal and 8th national 

congress of parasitology  
2012  

Comparison of vaginal PH and acceptance 
of patients with trichomonas vaginalis by 
treatment metronidazole and salt water 

  سخنرانی - کرمان
دکتر م  -ح شایگان-ف صحتی شفایی

  قوجازاده



٣

sitz bath  

  91  ماما و پژوهشر، پرستا سراسري پنجمین سمینار   8
بررسی شدت استریا و عوامل مرتبط با آن در زنان پریمی 

پار
  پوستر -گلستان

ر  -ح شریف نیا -م سلیمانی-ن بهرامی

  ح شایگان -ژ محمد رضایی -مسعودي

9  
14th Royan international twin 

congress 2013  
2013  

Separation and identification of Alkaline 
Phosphatase Isoenzymes during pregnancy

  سخنرانی -تهران
ح  -دکتر ح غفوري -پروفسور ر سریري

  ف محمدپور -شایگان

10  
اولین کنگره بین المللی و ششمین همایش 

الکترونیک در علوم پزشکیکشوري یادگیري 
92

  موزش درس ایمونوهماتولوژي به روشارزیابی رویکرد آ

blended learning
  پوستر -شیراز

 -ح شایگان - دکتر ف جعفر آقایی -م خسروي

  دکتر م طاهري -دکتر ا دادگران

11  
سخنران و دبیر علمی در همایش یک روزه آموزش 

  181319130مداوم  با کد 
  حوریه شایگان  دانشکده شرق گیالن  پستانی توده هاي  91آذر 

12  
سخنران در همایش یک روزه آموزش مداوم  با کد 

181319235  
  حوریه شایگان  دانشکده شرق گیالن  تازه هاي تشخیص و درمان توده هاي پستان  92آذر 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



۴

  ترجمه و تالیف كتاب -٤
ترجمه ھا    تالیفاترديف

سال عنوان تالیف
تالیف

سال عنوان ترجمه    مشخصات کتاب
ترجمه

مشخصات کتاب

مجموعه سواالت 1

کارشناسی ارشد مامایی با 

پاسخ تشریحی

1389
  978- 964- 7442- 26- 8شابک 

  انتشارات کمال دانش، تهران
  

 --------------------

2

 ---------------    

  

Nelson text  

book of pediatrics 18th ed, 2007

)  2007نوزادان نلسون(

1387
  978- 964- 150- 022- 3شابک

انتشارات گلبان، تهران

٣  

 ---------------    

Nelson text  

book of pediatrics 19th ed, 2011

  

1391  
  978- 964- 150- 075- 9شابک 

  انتشارات گلبان، تهران

    
  
  :و مدیریتیفعالیتھای اجرایی-٧

مدیر گروه مامایی

عضو شوراي آموزشی دانشکده

 دانشکدهعضو شوراي پژوهشی

عضو کمیته تحصیالت تکمیلی دانشکده

 مسوول حوزه استعدادهاي درخشانEDO دانشکده

 دانشجو 31استاد مشاور

عضو کمیته کاهش مرگ و میر مادران دانشگاه علوم پزشکی گیالن









فرم اطلاعات سوابق آموزشي و پژوهشي 

 

 



1- سوابق تحصيلي(تحصيلات عاليه):



		رشته تحصيلي

		گرايش رشته تحصيلي

		درجه علمي

		دانشگاه محل تحصيل

		شهر محل تحصيل

		كشور محل تحصيل



		مامایی

		-

		كارشناسي 

		علوم پزشكي گیلان-دانشکده شهید بهشتی

		رشت

		ايران



		مامایی

		آموزش مامایی 

		كارشناسي ارشد

		علوم پزشكي تبریز

		تبریز

		ايران



























· ارائه مقالات در كنگره ها و مقالات چاپ شده



		رديف

		نام كنگره یا مجله

		تاريخ

		موضوع مقاله

		محل برگزاري

		اسامي همكاران مقاله



		1

		مجله مرکز تحقیقات پرستاری دانشگاه علوم پزشکی تهران دوره 25، شماره 76، تیر 91، 55-63

		تیر 91

		رضایت جنسی زنان در روشهای مختلف پیشگیری از بارداری

		مقاله نمایه در ISC

		ن بهرامی-م سلیمانی- ح شریف نیا- ر مسعودی- ح شایگان-  ژ محمد رضایی



		2

		Iranian journal of nursing and midwifery research

Vol 18, issue5, oct 2013

		2013

		Effect of anxiety reduction training on physiological indices and serum cortisol levels before elective surgery

		مقاله نمایه در ISI، Pubmed،ISC، EMRO/WHO، copernicus

		ن بهرامی-م سلیمانی- ح شریف نیا- ح شایگان- م شیخی-ژ محمد رضایی



		3

		مجله پزشکی ارومیه، دوره 23، شماره 4، آبان 91، 380-375

		آبان 91

		پیش بینی طول مدت بستری و درصد موارد مرگ و میر بیماران در بخش مراقبت ویژه با APACHEIV

		مقاله نمایه در ISC

		ن بهرامی-م سلیمانی- ح شریف نیا- ح شایگان - ر مسعودی -  ه رنجبر



		4

		مجله دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد، دوره 15، شماره 1، اردیبهشت 92، 73-64

		اردیبهشت 92

		بررسی شدت استریای حاملگی و عوامل مرتبط با آن در زنان نخست زا

		مقاله نمایه در ISC

		ن بهرامی-م سلیمانی- ح شایگان-  ژ محمد رضایی- ی کامیاب منصوری- ن آدمی



		5

		13th Royan international twin congress 2012

		2012

		Care plane of anxiety decrease on hemodynamic signs and cortisol level in women undergoing elective surgery

		تهران- پوستر

		ن بهرامی-م سلیمانی- ح شایگان-  ژ محمد رضایی



		6

		13th Royan international twin congress 2012

		2012

		Study of some related factor of with fetal macrosomia and LBW

		تهران- پوستر

		ن بهرامی-م سلیمانی- ح شریف نیا - ح شایگان 



		7

		1st international and 8th national congress of parasitology

		2012

		Comparison of vaginal PH and acceptance of patients with trichomonas vaginalis by treatment metronidazole and salt water sitz bath

		کرمان- سخنرانی

		ف صحتی شفایی- ح شایگان- دکتر م قوجازاده



		8

		پنجمین سمینار سراسری پرستا ر، ماما و پژوهش

		91

		بررسی شدت استریا و عوامل مرتبط با آن در زنان پریمی پار

		گلستان- پوستر

		ن بهرامی-م سلیمانی- ح شریف نیا- ر مسعودی- ژ محمد رضایی- ح شایگان 



		9

		14th Royan international twin congress 2013

		2013

		Separation and identification of Alkaline Phosphatase Isoenzymes during pregnancy

		تهران- سخنرانی

		پروفسور ر سریری- دکتر ح غفوری- ح شایگان- ف محمدپور



		10

		اولین کنگره بین المللی و ششمین همایش کشوری یادگیری الکترونیک در علوم پزشکی

		92

		ارزیابی رویکرد آموزش درس ایمونوهماتولوژی به روش

blended learning

		شیراز- پوستر

		م خسروی- دکتر ف جعفر آقایی- ح شایگان- دکتر ا دادگران- دکتر م طاهری



		11

		سخنران و دبیر علمی در همایش یک روزه آموزش مداوم  با کد 181319130

		آذر 91

		توده های پستانی

		دانشکده شرق گیلان

		حوریه شایگان



		12

		سخنران در همایش یک روزه آموزش مداوم  با کد 181319235

		آذر 92

		تازه های تشخیص و درمان توده های پستان

		دانشکده شرق گیلان

		حوریه شایگان





































4- ترجمه و تاليف كتاب 

		رديف

		تاليفات

		

		ترجمه ها



		

		عنوان تاليف

		سال تاليف

		مشخصات کتاب

		

		عنوان ترجمه

		سال ترجمه

		مشخصات کتاب



		1 

		مجموعه سوالات کارشناسی ارشد مامایی با پاسخ تشریحی

		1389

		شابک 8-26-7442-964-978

انتشارات کمال دانش، تهران

		

		--------------------





		 2

		

---------------

		

		

Nelson text

book of pediatrics 18th ed, 2007

(نوزادان نلسون2007 )

		1387

		شابک 3-022-150-964-978

انتشارات گلبان، تهران



		3

		---------------

		

		Nelson text

book of pediatrics 19th ed, 2011



		1391

		شابک 9-075-150-964-978

انتشارات گلبان، تهران





 



7- فعالیتهای اجرایی و مدیریتی:

· مدیر گروه مامایی

· عضو شورای آموزشی دانشکده

· عضو شورای پژوهشی دانشکده

· عضو کمیته تحصیلات تکمیلی دانشکده

· مسوول حوزه استعدادهای درخشان EDO دانشکده

· استاد مشاور 31 دانشجو

· عضو کمیته کاهش مرگ و میر مادران دانشگاه علوم پزشکی گیلان
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