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مقاالت پژوهشی:
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 .15ارائه مقاله(تاثير طب فشاری بر كاهش درد زايمان) به صورت پوستر در اولين همايش منطقه ای
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 .17ارائه مقاله(تاثيرات انواع طب مكمل در درمان ناباروری) به صورت پوستر در همايش ملي بهداشت
باروری و ناباروری نجف اباد(اصفهان) 27-26،مهر .91
 .18ارائه مقاله(آيا طب فشاری بر موفقيت IVFموثر است؟) به صورت پوستر در همايش ملي بهداشت
باروری و ناباروری نجف اباد(اصفهان) 27-26،مهر .91
 .19ارائه مقاله(تاثير طب فشاری در درمان ناباروری مردان) به صورت پوستر در همايش ملي بهداشت
باروری و ناباروری نجف اباد(اصفهان) 27-26،مهر .91
 .20ارائه مقاله(ورزش و پيامدهای مادری ان در دوران بارداری) بصورت پوستر در سمينار جامع
سراسری دانشجويان پرستاری،مامايي و اتاق عمل در عرصه(اصفهان) 6،دی .91
 .21ارائه مقاله(مروری بر اثر گياهان دارويي در درمان بيماری ديابت و كنترل عوارض ثانويه بيماری
ديابت) بصورت پوستر در سمينار جامع سراسری دانشجويان پرستاری،مامايي و اتاق عمل در
عرصه(اصفهان) 6،دی .91
 .22ارائه مقاله (مقايسه  auriculothrapyو طب فشاری بدن در درمان ديسمنوره اوليه ) به صورت
سخنراني در همايش ملي پژوهشهای كاربردی در ارتقاء سالمت(اصفهان) 7-6،آذر .92
 .23ارائه مقاله(تاثير طب فشاری در درمان ويار حاملگي) به صورت پوستر در همايش ملي پژوهشهای
كاربردی در ارتقاء سالمت(اصفهان) 7-6،آذر .92
 .24ارائه مقاله(ناباروری و پيوند رحم) به صورت پوستر در همايش ملي پژوهشهای كاربردی در ارتقاء
سالمت(اصفهان) 7-6،آذر .92
 .25ارائه مقاله(اثر پروبيوتيک در درمان عفونت ناشي از هليكوباكترپيلوری) به صورت پوستر در همايش
ملي پژوهشهای كاربردی در ارتقاء سالمت(اصفهان) 7-6،آذر .92
 .26ارائه مقاله(تاثيرات تازه های قرن  21بر ناباروری مردان) به صورت پوستر در همايش ملي
پژوهشهای كاربردی در ارتقاء سالمت(اصفهان) 7-6،آذر .92
 .27ارائه مقاله( گياهان دارويي در تسريع بهبود عوارض شايع اپيزيوتومي) بصورت پوستر در اولين
سمينار استاني دانشجويان پرستاری،مامايي و اتاق عمل در عرصه(اصفهان) 4،تير .92
 .28ارائه مقاله(ميگرن قاعدگي و بررسي تاثيرگياهان دارويي در بهبود ميگرن) بصورت پوستر در اولين
سمينار استاني دانشجويان پرستاری،مامايي و اتاق عمل در عرصه(اصفهان) 4،تير .92

 .29ارائه مقاله(خشونت خانگي در بارداری واثربخشي مداخالت سالمت) بصورت پوستر در اولين سمينار
استاني دانشجويان پرستاری،مامايي و اتاق عمل در عرصه(اصفهان) 4،تير .92
 .30ارائه مقاله(تاثير گياهان دارويي در بهبود اختالل خواب در زنان يائسه) بصورت پوستر در اولين
سمينار استاني دانشجويان پرستاری،مامايي و اتاق عمل در عرصه(اصفهان) 4،تير .92
 .31شركت در كارگاه آموزشي مواد روانگردان جديد :عملكرد ،عوارض ،درمان( )1389وشركت
دركارگاه آموزشي اختالل عملكرد:تشخيص يک مشكل جنسي()1389در ششمين همايش منطقه ای
تازه های پرستاری و مامايي دانشكده پرستاری و مامايي دانشگاه آزاداسالمي واحد خوراسگان(
اصفهان)
 .32شركت در  Reference managerدر دانشكده پرستاری مامايي تبريز سال .86
 .33شركت در گردهمايي مربيان باليني پرستاری و مامايي دانشگاه آزاداسالمي واحد خوراسگان(
اصفهان) تير ماه 1390
 .34شركت در كارگاههای حاملگي پرخظر،ناتواناييهای جنسي و راههای درمان،كارگاه روش تحقيق،مرگ
مادر به دليل عوارض مامايي،تغذيه مناسب در دوران بارداری AUB،و  DUBو مراقبتهای آن،
آزمون مبارزه با سل،ارتقاء كيفيت و مشاوره ،مشاوره و تنظيم خانواده،راههای پيشگيری از انتقال HIV
و هپاتيت  Bو ، Cپيشگيری از عفونتهای بيمارستاني سازمان مديريت و برنامه ريزی استان اصفهان.
 .35شركت در كارگاههای آموزش بهينه سازی روابط استاد و دانشجو،روانشناسي تربيتي مركز مطالعات
و آموزش نيروی انساني واحد خوراسگان( اصفهان) .1389

