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علوم دانشگاه ، 1380ه ديما 12-13سها،رژانسمینار سراسری اواورژانس در شهرستان گناباد.  نبه سزاري اتیولوژيك منجر

 .شهدكي مپزش

طي  فه ایرح ومحمايت مدا ثیرتا رسي .برهللللهیان ابراهیم ، اسماعیلي حبیب ا، عبدااب رب نژاد، لطیف  ی نرجسبحر -3

ت غايدين لفرور31اولین همايش كشوری مامايي ،از تجربه زايمان .ت باردار رضايت زنان نخس تصورات و میزان راحل لیبر برم

 .انهركي تپزش گاه علوم،دانش1381 هشتديبار 4

ي و فیزيكاني ،ور يتتاثیر حما رسيبر  .ب اهللیبلهیان ابراهیم ، اسماعیلي حرباب ، عبدالاد نژ لطیفبحری نرجس ،  -4

ت بهشاري 25-26ن ،سمینار بارداری و زايمان ايم.مهای نخست باردار درد زايمان خانبر بر شدت ي مراحل لیاما طزشي مآمو

 .نلستاپزشكي گ گاه علوم،دانش1381

 ينوارل عالئم ركنتدر شت بهدا شزان سالمت رواني در خانواده :نقش آمو،بحرگي ائسي .يشاد علنرجس ،دلبحری  -5

 .،دانشگاه علوم پزشكي بابل1382خردادماه  21خانواده،حران در راسری بهمايش سئسه .ای ياخانمه

ه از تجربها انميت خني بر میزا رضايمازال مراحطي  با مادر و رواني حيرو باطارتری قرایر برتاث بحری نرجس .بررسي -6

 .،اراك1382ماه اسفند 5-6 و درماني ،تي داشيه خدمات رهمايش سراسری ارتباط دزايمان .

ان زن سگين يائدورارواني آگاهي همسران در مورد يائسگي بر بهداشت  قش افزايشاد علي .بررسي نبحری نرجس ،دلش -7

 .وم پزشكي ايرانشگاه علدان،  1383خرداد ماه  19-21،ييماو مااری سری پرستنگره سران كمیسو.

سالمندی زنان .  دورانود سالمت رواني ائسگي بر بهبورد يدر م ينارسنقش اطالع سي برري .اد علشلبحری نرجس ،د -8

 .ي اصفهانشكپز لومه عشگادان، 1383اه ديم 22-23پزشكي سالمندان ، يش سراسری سالمندی وهما

های  شتهدرران ای پنه سیب های حرفهآچه معصومه .فرسودگي شغلي :،قررا ي زهنرجس ،عطارباش حری،بم مري مقیمیان -9

د  ،   1383بهمن ماه  20-21امايي،اجتماعي پرستاری و مای و حرفه سیب شناسي ش سراسری آايهمی .پرستار وي ماماي

 .ندبیرج زشكيانشگاه علوم پ

مورد يائسگي به همسران بر  ون آموزشي درمد امهبرن بررسي تاثیر يك . ینزنن ناي،شماعیاد علدلشاس ، رجی نبحر  -10

، باشگاه  1385بهمن ماه  16-17ي ، علوم پزشكراسری مايش سجمین هپن    گي .سئاي نفس دوران به ماداعتزايش فا

 .دشاهرواحد زاد اسالمي وپژوهشگران جوان دانشگاه آ

سزارين اورژانسي در خانمهای بیعي و ن طيماز زان افسردگي پس ایزام سهمقايس . بحری نرجفاطمه ، ده زادياه  -11

بهشت ماه اردي 5-6دك ، ت مادر و كوهمايش سالم باد.شهرستان گنا بهمن 22ان تسرماننده به بیه كاجعمر باردار نخست

 .بیرجند، دانشگاه علوم پزشكي  1386

 ه توسط زنان .درك شد اعيجتميت ان يائسه بر حمازنان راشوه ش بهثیر آموزبررسي تارجس .ی نبحر،  عليشاد لد  -12

 .واحد مرند–مي اه آزاد اسالدانشگ، 1386 هماارديبهشت  15 ي ؛متت ،سالشاسمینار ملي زن،بهد



ران روانري دوت المر سرن بسراهم گي بهيائستاثیر آموزش در مورد  ، هاديزاده فاطمه .بررسي بحری نرجس ،دلشاد علي -13

 . نرام پزشكي تهعلواه نشگ، دا 1386نان و مامايي ايران . آبانماه ريهای زیماي بلمللین كنگره بین افتم.ها انمهگي خيائس

اني مراكز بهداشتي درم دگاه مادران مراجعه كننده بهنرجس . بررسي دي ه ، بحریری محبوبپورحید ازنین ،یان نشماع – 14

زنران و مامرايي ايرران .  ماريهرایبی للريالم كنگره برینتمین . .هفن انشافرزندنسي به مسائل ج وزشآمرد در مو شهدشهر م

 . نارتهلوم پزشكي ه عشگادان،  1386آبانماه 

،  برا شریر مرادرادر. سمینار روز جهراني تررويت تغذيره ته جهاني شیر مان شعار هفمادر و بی ت شیر.اهمیی نرجس بحر -15

 ناباد . پزشكي گ ومعل گاه،دانش1387رداد م

يش امره. به زايمران تجراز ها خانم یدرضايتمني مراقبت فرد به فرد مامايي بر سبرره .مفاطي ،نرجس؛ پاشاي،  ریبح -16   

 شگاه علوم پزشكي همدان .،دان1387هرماه و ماما. م ركت پرستارا مشاالم بجامعه ساسری سر

 لرومه عنشرگا، دا 1387رمراه مه ، انت زنرسرالمروز ملري ، همايش ن زنايع شا هایطانری سربالگبحری ، نرجس ؛ غر – 17

 گناباد .پزشكي 

ادت نگ شهید و شرهگاه و قداست فرهسادات . جاي وجیههزاده رقا،بدايت ا... س هشم س ،ی نرجرحعطاردی  علیرضا ، ب -18

 د.،گنابا 87 ماهند اسفي ،زشكمعه پی جايادواره شهداهمايش منطقه ای ديث ، ه قران و احااز ديدگا

كننده به  جعهمراار بارد یاولوژيك منجر به سزارين در خانمهوامل اتیی عبندتبه سیدانس و ري انبررس ، نرجسبحری  -19

ان ، و مامايي ايران ، انجمن متخصصین زنان و مامايي اير.هشتمین كنگره بین المللي زنان  من گناباد .به 22ستان رامبی

 .1389 ماهآبان 18-14

 

و ك برنامره مردون آموزشري در مرورد بهداشرت دهران ر ياثیی نرجس. بررسي تبحرين، بحری نسرمیدرضا ،يلیاتي حا – 20

نپزشركي ، اولین كنگره ملي مطالعات اپیدمیولوژيك برالیني در دندا مهای باردار.د خانعملكر و آگاهي ،نگرش زانمی بر دندان

 .1388ه رماآذ 4-6ن، دانشگاه علوم پزشكي كرما

ن در ،بحری نرجس . تجارب روحي سرالمنداحي شايسته صالحسیني حبیب اهلل ، علي ،  بدی حیدرهین ، عاالروند شسا -21

 28-30م پزشركي كرمران،قات كیفي در علوم سالمت ، دانشگاه علرون همايش تحقیدان . دومیمنلن در سرای ساسكاد ااينفر

 .1388بهمن 

رنت و وضعیت اعتیاد به اينت . بررسيرامي عليلیال، اكدق مقدم جس، صانرری ،بحاللاده جحمدزخدادوست لیلي،م-22

دانشجويان علوم  شيوهانه پژششمین همايش سالیزشكي گناباد. ن دانشگاه علوم پاط آن با سالمت روان در دانشجوياارتب

 ، دانشگاه علوم پزشكي گناباد. 1389آذرماه  11-12پزشكي شرق كشور، 

واده قبل از تنظیم خان كیفیت كالسهای مشاوره ررزيابيیترا . ا،خديو م دری سمیهس ،حیجنرری ن ، بحد شهینالروسا -23

.دومین همايش سراسری 1389 الس رشتي شهید فیاض بخش دبه مركز بهدا مراجعه كنندهجین ازدواج از ديدگاه زو

 .1389ندماه اسف 7-9زد، علوم پزشكي يراهكارهای ارتقای كیفیت خدمات پرستاری و مامايي . دانشگاه 

یت كالسهای سي میزان رضايتمندی زوجین از كیفیترا . بررس ،حیدری سمیه ،خديو محری نرجشهین ، بروند ساال  -24

للي زنان و مامايي ايران ، انجمن متخصصین زنان و مامايي ايران ، آبان ماه لمن ابی اج . نهمین كنگرهه قبل از ازدومشاور

1390 



ن دانشگاه ر دانشجويااط آن با سالمت روان دو ارتب اينترنت اعتیاد به وضعیت .بررسيل محمدزاده خدادوست،جال لیلي  -25

بین المللي(، دانشگاه علوم –ن )ملي رااي م پزشكيانشجويان علویانه پژوهشي دزدهمین كنگره سالعلوم پزشكي گناباد.دوا

 .1390شهريور ماه  15-18پزشكي اصفهان ،

 

 پوستر:مقاله بصورت ارائه  -ب

و ررسي تاثیر حمايت رواني ،فیزيكي ب ب اهلل .براهیم ، اسماعیلي حبیلهیان ا، عبدال نژاد رباب ، لطیفنرجس  بحری -1

سمینار ی و پاسخهای فیزيولوژيك خانمهای نخست باردار اررفتمل های ي بر عكس العمراحل زايمان آموزشي مادر طي

 .ازكي شیروم پزش،دانشگاه عل1381هشت ماه ارديب 24-26سراسری سالمت زنان ، 

ارض يائسگي به موزشي در مورد ماهیت ،عالئم و عوامه مدون آ. بررسي تاثیر يك برن شاد عليرجس ، دلبحری ن -2

مهرماه  9-10يائسگي .    كنگره بررسي مسائل سالمندی در ايران و جهان،ن وراسردگي داضطراب و اف سران بر میزانهم

 .توانبخشي  وم بهزيستي و،دانشگاه عل1381

موزشي بررسي تاثیر حمايت رواني و آ  .ي حبیب اهللیان ابراهیم ، اسماعیلعبداللهرباب ،  لطیف نژاد نرجس ،بحری  -3

سمینار بارداری و پاسخهای فیزيولوژيك خانمهای نخست باردار  و اریهای رفتر عكس العمل احل زايماني بمادر طي مر

 .ستانشكي گلگاه علوم پز،دانش1381شت اريبه 25-26زايمان ايمن ،

ندی زنان ائسگي بر بهداشت روان دوران سالمدر مورد ي قش برنامه آموزشي مدونلي  . ن،دلشاد عبحری نرجس  -4

 .،دانشكده پرستاری آبادان1382دماه فناس5-6امعه،،پرستار و ج سراسری سالمت سمینار.

لیني ك آزمون باجرای ين از ازمون شوندگایزان رضايت آبحری نرجس ، بحری نسرين ، خديوزاده طلعت .بررسي م -5

 در پرستاری و راسری آموزش نوينهمايش سی حیات بخش ماماروستاها .بي مهارتها( در ارزشیاOSCEعیني )تاردار ساخ

 .،دانشگاه علوم پزشكي اصفهان1382ه ما بهمن 28-29مامايي، 

سالمندی نان دوران ن در زشت رواسگي بر بهدادر مورد يائ دلشاد علي ،بحری نرجس .بررسي نقش برنامه آموزش مدون -6

  .بهشتي،دانشگاه شهید 1383ارديبهشت ماه  28-30اده،كنگره آسیب شناسي خانوخستین ن

ر  . مقايسه میزان افسردگي پس از زايمان طبیعي و سزارين شیهانزاده ج نرجس ،توكلي فاطمه ، بحری هاديزاده -7

سراسری آسیب  ايش. همن گنابادهمن شهرستاب 22ن مارستاكننده به بیردار مراجعه اورژانسي در خانمهای نخست با

 .ي بیرجندگاه علوم پزشك،دانش1383من ماه به 20-21تماعي پرستاری و مامايي،فه ای و اجشناسي حر

 له ،عطاردی علیرضا ، بحری نرگس ، فروتن راضیه .بررسي مقايسه ای استفاده از راهبردهایالدی یني شهیحس -8

ارتقاء كیفیت راهكارهای همايش سراسری پزشكي . ن علوم دانشجوياآموزش در  اء سطحر ارتقعنوان راهكايادگیری به 

 .صدوقي يزد  یدشه پزشكي  انشگاه علوم ، د1383ندماه اسف 11-13مايي ، خدمات پرستاری و ما

زارين عي و سزايمان طبی فسردگي پس ازهاديزاده فاطمه ، بحری نرجس ،توكلي زاده جهانشیر  . مقايسه میزان ا -10

ی سراسری راهكارها همايشبهمن شهرستان گناباد . 22ن ه بیمارستاباردار مراجعه كننده بی نخست ر خانمهااورژانسي د

 .، دانشگاه علوم پزشكي   شهید صدوقي يزد 1383اسفندماه  11-13،  ييامااری و مت خدمات پرستارتقاء كیفی



نجمن اولین همايش سراسری ا ئسگي . دوران يافسردگي در ی از اپیشگیرری فريبا . اد علي ، عسكبحری نرجس ، دلش -11

 .شهدم شكيعلوم پز،دانشگاه 1385مرداد ماه  25شاخه خراسان ، –ین زنان ،مامايي و نازايي ايران متخصص

در  ظیم خانوادهرنامه های تنبحری نرجس ، شماعیان نازنین .بررسي مقايسه ای نگرش و عملكرد زنان نسبت به ب -12

باشگاه  ، 1385بهمن ماه  16-17م پزشكي ، سراسری علوپنجمین همايش ی شده . امه ريزته و برنهای ناخواسرداری با

 .دروشاهي واحد ه آزاد اسالمن جوان دانشگاپژوهشگرا

پس از المت رواني زايماني برس بحری نرجس ، نازنین شماعیان . بررسي تاثیر مراقبت فرد به فرد مامايي طي مراحل -13

آزاد اسالمي  ، باشگاه پژوهشگران جوان دانشگاه 1385ماه  بهمن 16-17وم پزشكي ، اسری علهمايش سرپنجمین .  زايمان

 .د شاهرودواح

حری نرجس ، حسیني شهیدی الله  .بررسي تاثیر وضعیت مادران طي لیبر بر شدت درد ب ن ،ی نازنیشماعیان رضو -14

  1386 ديبهشت ماهار 13-14رد در ايران، طالعه دررسي و منه انجمن بسالیا ش علميهفتمین همايول زايمان . مرحله ا

 .دانشگاه علوم پزشكي تبريز

سمینار ملي یر روش زايمان بر الگوی شیردهي مادران.اثي ت. بررس ، بحری نرجس ، عسكری فريبادلشاد علي  -15

 .مرند واحد– آزاد اسالمي، دانشگاه 1386شتارديبه 15؛  زن،بهداشت ،سالمتي

سالمت رواني در وضعیت  ارتباط فرسودگي شغلي و   بررسي  ن ،شماعیان نازنی ريبا  ،عسكری ف نرجس ، بحری  -16

، دانشگاه علوم پزشكي 1386تیرماه  12-14ت زنان با محوريت خانواده سالم ،مسال ارتقاء دومین همايش .انمهای شاغل خ

 .مشهد 

. رژانسي سزارين او پس از زايمان  طبیعي وفسردگي میزان ا با ،مقايسهری فريس ،عسكه ،بحری نرجاديزاده فاطمه -17

 .نشگاه علوم پزشكي مشهد دا، 1386ماه تیر 12-14م ،ت خانواده سالمت زنان با محوريدومین همايش ارتقاء سال

ومین د. ارداری وران بداشت داسته  بر بهبارداری ناخوبحری نرجس، بحری نسرين، عسكری فريبا، بررسي تاثیر وقوع  -18

 .هد اه علوم پزشكي مشدانشگ ،1386تیرماه  12-14سالم ، يت خانوادهاء سالمت زنان با محوريش ارتقهما

دومین بررسي تاثیر حمايت عاطفي مادران طي مراحل زايماني بر ارتباط مادر و نوزاد . . بابنژاد ر نرجس ، لطیف بحری -19

 .كي مشهد، دانشگاه علوم پزش1386یرماه ت 12-14،واده سالم يت خانا محورالمت زنان بايش ارتقاء سهم

ر سالمت رواني دوران ب سگيورد يائع رساني در مسي تاثیر اطالزاده فاطمه . برربحری نرجس ، دلشاد علي ، هادي -20

 .شكي مشهدلوم پزشگاه ع، دان1386ه تیرما 12-14،دومین همايش ارتقاء سالمت زنان با محوريت خانواده سالم يائسگي .

آبانماه 3-1،كنگره سالمندی . میزان افسردگي در دوران يائسگي  م منوپوز وبررسي ارتباط شدت عالئنرجس . بحری -21

 .اشانك شكيعلوم پز،دانشگاه 1386

از  ای دوران پسامون مراقبتهاجتماعي پیر –عسكری فريبا ، عسكری نیلوفر ، بحری نرجس . باورهای فرهنگي - – 22

 .دانشگاه علوم پزشكي اصفهان،1386رماه آذ7-6انساني و سالمت ،ی علوم يش سراسراولین هما يمان .زا

 .ن افسردگي پس از زايمان  طبیعي و سزارين اورژانسي زامی مقايسه سكری فريبا .بحری نرجس ، عهاديزاه فاطمه ،  -23

  .هرانپزشكي تاه علوم ، دانشگ 1386ماه . آبانمايي ايران ای زنان و ماهفتمین كنگره بین المللي بیماريه



ني ك آزمون بالیگان ازاجرای يرضايت آزمون شوندرين،خديوزاده طلعت .بررسي میزان ، بحری نس بحری نرجس  -24

 .1387تیرماه  24-26عیني . همايش كشوری ايده های نو در پرستاری و مامايي،ياسوج ،  اراردساخت

هارت های بر میزان مه مدون آموزش  مهارت  ر برنامرسي تاثیبر طلعت . يوزادهن ، خد، بحری نسريبحری نرجس  -25

 1387.تیرماه  24-26اسوج ، ی و مامايي،ينو در پرستار ش كشوری ايده هایهماي . حیات بخش مامايي

ش ي آموزگره مل.سومین كند ت زنان سالمنشت بر ارتقاء سالمبررسي تاثیر آموزش بهدابحری نرجس ، دلشاد علي .  -26

 .1387آبانماه  7-9همدان ،  سالمت ،ارتقاء  بهداشت و

وسط زنان واقع ت شدهعي درك حمايت اجتما به همسران بر ثیر آموزش يائسگيبررسي تا دلشاد علي ، بحری نرجس. -27

 .1387اه آبانم 7-9همدان ، قاء سالمت ، . سومین كنگره ملي آموزش بهداشت و ارت لي يائسگي در شهر گنابادا در حو

يائسه  افسردگي در زنان بروزامه های  آموزشي میتواند از اجرای برن رين ، دلشاد علي . آيابحری نسی نرجس، بحر -28

طقه ای علمي كاربردی عوامل خطر موثر در بیماريهای غیر واگیر،دانشگاه علوم پزشكي منيش لین هما،او "ی كند  پیشگیر

 .  1388هشت ارديب 16-17،مشهد

میوكارد بیماران مبتال به انفاركتوس حاد مل خطر در یدی الله .  بررسي عواسیني شهنرجس ، حرين، بحری حری نسب -29

باد. اولین همايش منطقه ای علمي كاربردی عوامل خطر موثر در نان گبهم 22 بیمارستان CCUننده به بخش مراجعه ك

 .  1388يبهشت ارد 16-17كي مشهد،گاه علوم پزشبیماريهای غیر واگیر،دانش

مهارتهای ي در افزايش سطح ر اجرای يك روش نوين آموزش تلفیقهین . تاثیری نسرين ، ساالروند شرجس، بحبحری ن -30

مرداد  14-15راسری آموزش بالیني در پرستاری و مامايي، دانشگاه علوم پزشكي اردبیل ، س ايشولین همني مامايي .ابالی

 .1388اه م

ندگي در زنان باردار. مت و سبك زباط باورهای كنترل سالس . ارتبحری نرججهانشیر ، زاده  ،توكليمشكي مهدی  -31

 .1389تیرماه  22-24 اهرود ،علوم پزشكي شران، دانشگاه ه اپیدمیولوزی ايششمین كنگر

32- Sadeghi H,Akaberi A,Bahri N,Jamshidimanesh M. The study of relationship between 

pre-induction cervical dilatation and induction success. 16th national and 1st international 

congress on reproductive medicin.March 3-5 ,2010.Shiraz-Iran.  

وجود ران نسبت به رحماني خديجه ،رستگارمنش صالحه ،داودی فريماني سمانه ،بحری نرجس . بررسي نگرش ماد -33

. 1386رماني شهر گناباد در سال بهداشتي د مراجعه كننده به مراكزباردار خانمهای ايماني در راحل زحین م همراهي

 هرمزگان، ، دانشگاه علوم پزشكي 1389ر، ارديبهشت  ماه شوي كوم پزشكدانشجويان عللیانه پژوهشي ازدهمین كنگره ساي

 بندرعباس.

سری وزاد. سومین همايش سراادر و نارتباط مايماني بر راحل زر طي مت عاطفي مادي تاثیر حمايبحری نرجس. بررس -34

 .1389تیرماه  9-11ي زنجان ، انشگاه علوم پزشكنوزادان و پريناتولوژی ايران ، دسالمت 

ل و نگرش پرسن زهرا،خدادوست لیلي، شعباني منا، سلطاني مهنه مهديه، عسكری فريبا، بحری نرجس. آگاهيی ندزرو -35

 11-12وم پزشكي شرق كشور، نشجويان علايش سالیانه پژوهشي داشمین همشي درد .ه زايمان براجع برماني بهداشتي د

 باد. لوم پزشكي گنا، دانشگاه ع1389 آذرماه



پیامد  اكری تكتم، رحماني بیلندی رقیه، بحری نرجس. بررسي مقايسه آمنیوتومي زودرس و ديررس برذ ین،ازه سیمخو -36

، 1389آذرماه  11-12شور، ويان علوم پزشكي شرق كي دانشجنه پژوهشمايش سالیاشمین هشزا.  ن زنان نخستزايما

 ي گناباد. دانشگاه علوم پزشك

امیری مصطفي، ساالروند شهین ، محبي سیامك. بررسي ارتباط روش ، رجس،بحری نداودی سمانه دادوست لیلي، خ -37

سزارين. ششمین همايش بیعي و زايمان طد روش های در مورآنان  ار با آگاهيجهت ختم باردانتخابي خانمهای باردار 

 . گناباد ه علوم پزشكي، دانشگا1389 آذرماه 11-12ور، هشي دانشجويان علوم پزشكي شرق كشالیانه پژوس

 ن هموگلوبینارتباط میزا عجم سمانه، بحری نرجس، زنده دل فرزانه، رفعت الهه، عباسي معصومه، بصیری مقدم مهدی. -38

شرق  انه پژوهشي دانشجويان علوم پزشكيهمايش سالیبا روش زايمان. ششمین ان ترم اف نوزادخون بند ن توكريتو هما

 اد. ابگن م پزشكيدانشگاه علو ،1389آذرماه  11-12كشور، 

های در بارداری ی پره ناتال بحری نرجس، عرب نژاد براتعلي ، بحری نسرين ، لطفي هما. كاهش كیفیت مراقبتها -39

 7-9ي يزد، ری و مامايي . دانشگاه علوم پزشكدمات پرستاكارهای ارتقای كیفیت خسری راهمايش سرا. دومین ه خواستهنا

 .1389ماه اسفند

40- Bahri N, Iliati HR, Bahri N, Salarvand Sh. Effect of oral and dental health education 

on oral hygiene promotion during pregnancy. The first international &4th national 

congress on health education and promotion, 16-19 May 2011, Tabriz-Iran.   

41-Moshki M, Tavakolizadeh J,Bahri N. The relationship between physical activity, self 

steem and health locus of control among university student: A case-control study. The 

first international & 4th national congress on health education and promotion, 16-19 May 

2011, Tabriz-Iran.   

42-Bahri N, Hosseni L, Moghimian M, sadeghmoghadam L. Comparison of depression in 

women with wanted and unwanted pregnancy. The first international & 4th national 

congress on health education and promotion, 16-19 May 2011, Tabriz-Iran.   

جس. پیشگیری از اشتباهات داروئي در انفوزيون وريدی . سمینار سراسری انطباق خدمات نرری ین ، بحساالروند شه -43

 ، خرم آباد 1390ماه رديبهشت ا 21-22م، س اسالرع مقدبا موازين شاشتي درماني بهد

ه العدهای مطارگیری راهبرررسي میزان بكمقیمیان مريم .ب له ، بحری نرجس، عطاردی علیرضا،ي شهیدی  الحسین -44

ديبهشت ار 10-12كي، و يادگیری در دانشجويان دانشگاه علوم پزشكي گناباد. دوازدهمین همايش كشوری آموزش پزش

 قدسمشهد م، 1390ماه 

آن با ينترنت و ارتباط عیت اعتیاد به اوض يبررسق مقدم. ، لیال صادل محمدزاده، نرجس بحریست ،جاللي خدادولی -45

علوم پزشكي گناباد. هفتمین همايش پژوهشي سالیانه دانشجويان دانشگاههای علوم ه شگايان دانسماني دانشجوالمت جس

 س.هد مقد، مش1390آبانماه  25-27ق كشور،پزشكي شر



ن با نترنت و ارتباط آمقدم. بررسي وضعیت اعتیاد به اي لیال صادق ي خدادوست، نرجس بحری،ده، لیلل محمدزاجال -46

 25-27همايش پژوهشي سالیانه دانشجويان دانشگاههای علوم پزشكي شرق كشور، ینفتمويان. هفسردگي دانشجاختالل ا

 ، مشهد مقدس.1390آبانماه 

مراقبت لیبر. نهمین     ت ان از كیفیتگارمنش. ارزيابي مادرجه ، رسماني خديی نرجس، رحن، بحرند شهیساالرو -45

 .1390مامايي ايران ، آبان ماه  و نانخصصین زن ، انجمن متو مامايي ايرابین المللي زنان كنگره 

باروری. دی بهداشت هديد جته : تهای ناخواس هما. بارداریبحری نرجس، بحری نسرين، عرب نژاد براتعلي، لطفي  -46

 .1390. بهمن ماه اه علوم پزشكي مشهدزاد، دانشگت نومی سالاراسری ارتقكنگره س

ت عاطفي از مادر طي مراحل زايماني بر ارتباط مادر و نوزاد. ايحم ي تاثیررباب . بررس س ، لطیف نژادبحری نرج -47

 .1390همن ماه شهد. بزشكي مشگاه علوم پت نوزاد، دانكنگره سراسری ارتقای سالم

تاری جهت پذيرش پرسنل پرس ی نرجس، بصیری كوكب. بررسي میزانعصومه، بحریدختي  طاهره ، قرجه مبلوچي ب -48

. اولین كنگره بین المللي میكروبیولوژی بالیني ، دانشگاه علوم پزشكي  WHOیه وصد تلول مورشت دست با محبهدا

 .1391رماه مشهد، مه

 

 ب امه كترجو ت تاليف

 1380 ، "ئسگي ن در ياالمت زناس"تالیف كتاب  -

 1395 ، "ييدر ماما يجراح -يداخل یها ارییمب"اب : تك یفتال -

، گايرد اليرن سرازمان بهداشرت جهراني() "زايمران خوشرايندك ای تجربه يین زايمان برمراقبت های ح"رجمه : ت -

1398  

 

 ضویت در مجامع علمي:ع

 1379اريهای مزمن به بیم نبتالياموزش و مراقبت در سری آمر همايش سراكار اجرايي دهم -

 ون تا كن 1377ز سال ظام پزشكي جمهوری اسالمي ايران او سازمان نعض -

  1387تا  1383اباد  از سال ي شهرستان گنشكنظام پزان سازم ت مديرهعضو هیئ -

  1388- ايران نان و ماماييعضو هیئت رئیسه هشتمین كنگره بین المللي ز -

 1389 –شرق كشور لوم پزشكي نه پژوهشي دانشجويان عش سالیايین همامضو كمیته علمي ششع -

 مشهد  -93اه نمآبا -اروریش در سالمت بمشاوره و آموزكشوری ايي همايش عضو كمیته اجر -

 مشهد -93 آبانماه -عضو هیئت رئیسه همايش كشوری مشاوره و آموزش در سالمت باروری -

 
 

 :موزشي آنشگاهها و مراكز در دا سابقه تدریس



سرتاری و ، دانشركده پر مشرهداسرالمي آزاد اه علوم پزشكي سربزوار ، دانشرگاه در دانشگ 1375عناوين ذيل از سال  ستدري

 زشكي گناباد :نشگاه علوم پدايي مشهد و ماما

 دروس تئوری :–الف 

 اني مامايي ان دوره كارددرس بارداری و زايمان يك جهت دانشجوي -

 اييويان دوره كارداني مامت دانشجهن دو جاس بارداری و زايمدر - 

 ييوره كارداني مامابیماريهای زنان جهت دانشجويان د درس - 

 ي ماماييدوره كاردان انهت دانشجويیم خانواده جدرس تنظ - 

 جهت دانشجويان دوره كارداني ماماييدرس تغذيه مادر و كودك  -

 مامايي يكاردان ت دانشجويان دورهقیق جهتي و روش تحدرس آمار حیا -

 دانشجويان دوره كارداني ماماييامايي جهت درس اصول و فنون م - 

 ارداني ك جويان دورهجهت دانشيكي و معاينات فیزدرس نشانه شناسي -

 رس بارداری و زايمان يك جهت دانشجويان دوره كارشناسي ماماييد - 

 امايي من دوره كارشناسي نشجويان دو جهت داداری و زايمادرس بار -  

 جويان كارشناسي مامايي ق جهت دانشآمار حیاتي و روش تحقیدرس  - 

  شته اتاق عملت دانشجويان ریماريهای زنان جهدرس ب - 

 هت رشته های هوشبری و اتاق عمل یم خانواده جنظدرس ت - 

 اریرشناسي پرستدانشجويان كادرس بهداشت مادران و نوزادان يك  جهت  -

  مامايي يارشناسكدرس روش تحقیق ،  -

 ارشناسي ارشد مامايي و كیفي، ك درس روش تحقیق كمي -

 

 :بالينيدروس  –ب 
 يك  زايمانزی باردای و  كارآمو -

   ان دورداری و زايمباكارآموزی  -

 كارآموزی بیماريهای زنان  -

 كارآموزی بهداشت مادر و كودك  -

 دان سالم ارآموزی نوزاك -

 ی ويژه اقبت هارد به منزی نوزادان نیازمكارآمو-

 انه شناسي كارآموزی نش -

 

 

 سمينارها: شركت یا تدریس در كارگاه ها و

 :رهاها و سمينا هشركت در كارگاالف( 

 شي ههاي آموز گاارك -  

 وار؛ سبز1374آذرماه  22-24كارگاه آموزش پزشكي جامعه نگر و روش تدريس ؛  -1

 ي گنابادوم پزشكلشكده عن؛دا 1380ديماه  25وزشي؛تكنولوژی آمكارگاه   -2



 گناباد نشكده علوم پزشكي،دا1383ارديبهشت ماه  24رح درس، شي تدوين طكارگاه آموز  -3

 نشكده علوم پزشكي گناباد؛ دا1380ماه ن بهم 17-18؛اه روش تدريسكارگ  -4

 نابادزشكي گشكده علوم پ؛دان 1383اه تیرم 14-15كارگاه روشها و الگوهای جديد تدريس؛  -5

 م پزشكي گنابادانشكده علو؛د1383مهرماه  16؛   power pointزشي وكارگاه آم  -6

 گنابادي علوم پزشك ؛دانشكده1385تیرماه  12يد؛ض ناشي از كمبود كارگاه  حذف عوار -7

 ؛دانشكده علوم پزشكي گناباد1385بهمن ماه 25-23ه استاندارد شیر مادر ؛كارگا -8

 كده علوم پزشكي گناباد؛دانش1385ماه  داسفن 16قلب جنین؛ضربان اه الگوهای كارگ      - 11

 ي گنابادده علوم پزشك؛دانشك1385اه اسفند م 17ستاری؛كارگاه اخالق و ارتباطات در پر       - 12

 ؛دانشكده علوم پزشكي گناباد1385اسفند ماه  27ه ارزيابي سالمت جنین؛ كارگا       -13

 وم پزشكي گنابادشكده علن؛دا1386آبانماه  30زشكي؛نتیك پمنطقه ای ژ كارگاه      -14

 زشكي گنابادانشكده علوم پ؛ د1386آذرماه  3ه آشنايي با بانكهای اطالعاتي ؛ كارگا       -15

 ؛دانشكده علوم پزشكي گناباد  1386ديماه  9-11ارتهای زندگي ؛گاه آموزش مهارك      -16

 م پزشكي گناباد كده علوشدان – 1386اسفند ماه  16یني ، ء آموزش بالآموزشي ارتقاكارگاه  -17

 كي گناباد دانشگاه علوم پزش، 1387ت های ادراری ، خرداد ماه ارگاه عفونك -19

ه ت ،نقش تعلیمي والدين در توسعه سرمايه انساني ، مهارتهای زندگي ، خانوادغذيه و بهداشت موزشي اصولدوره های آ -20

بهمن ماه  3رضوی ، ری خراسان م زن و شوهر ؛ استانداابط سالوآن و ر حجاب و پیامدهای ،فلسفهحاكم بر آن و مناسبات 

87  . 

 ناباد علوم پزشكي گه ، دانشگا1387ابانماه   ء نوزاد ،    گاه دو روزه احیاكار -21

 شكي گناباد شگاه علوم پز، دان 87شهريور  27كارگاه آموزشي ارتقاء فرايندهای آموزشي ،  -22

 شكي گناباد اه علوم پز، دانشگ 87بهمن ماه  5وزشي ، ملوزی آوارگاه آموزشي تكنك -23

 كي گنابادگاه علوم پزشنش، دا 87اه بهمن م 12-13كتبي دانشجو ،رزيابي آزمونهای كارگاه آموزشي ا -24

 ابادشكي گنگاه علوم پز، دانش 87اه بهمن م 15-14كارگاه آموزشي روشهای نوين ارزشیابي دانشجو ، -25

 

 

 شي هوژاي پهه كارگا -

 گناباد  ؛دانشكده علوم پزشكي1383تیرماه  3-4جمعیتي؛كار كارگاه پژوهشهای   -۱

 شكي گنابادشكده علوم پزان؛د 1383اه تیرم 2موزش ؛اه پژوهش در آكارگ -2

 گنابادعلوم پزشكي  ؛دانشكده1386بهمن ماه  17كارگاه نحوه نگارش مقاالت علمي ؛ -3

 دگنابا علوم پزشكيدانشكده   -86بهمن  16نگلیسي ارسي و اف CVنگارش  نحوه  ارگاهك -4

 كي گنابادزشكده علوم پ؛ دانش1386ه بهمن ما 26-25افزار فتوشاپ ؛  كارگاه آشنايي با نرم -5

 دگناباعلوم پزشكي  ؛ دانشكده  86اسفندماه  13؛  Exceleكارگاه يكروزه آشنايي با نرم افزار  -6
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