بنام خذا
خالصه سوابق آموزشی و پژوه شی
مشخصات فردي:
نام و نام خانوادگی  :لیلی رحمت نژاد
محل خذمت :دانشگاه علوم پسشکی اومیه
گروه آموزشی :مامایی
مرتبه دانشگاهی :مربی
آدرس پست الکترویکیleilirahmatnezhad@gmail.com :

سوابق تحصيلی :
مقطع تحصيلی :

دانشگاه محل تحصيل

کارشناسی مامایی :

دانشگاه علوم پششكي تبزيش

کارشناسی ارشذ مامایی:

دانشگاه علوم پششكي ايزان

عنوان پایان نامه کارشناسی ارشذ  :خودكارآمدي شيزدهي و ارتباط آن با استزس درك شده و قطع تغذيه
رآبادي  ،سال 1386
انحصاري با شيز مادر در دوران نوسادي ،بيمارستان اكب

مقاالت چاپ شذه در مجالت علمی پژوهشی داخلی
 - 1رحمت نژاد ليلی  ،باطتاًي فزیذٍ  .بزرطی علل قطع تغذیَ اًحصاری با ػیز هادر در هادراى ًخظت سا ً .ؼزیَ
پزطتاری ایزاى ،جلذ  ,24ػوارٍ  71ػِزیْر – 1390ؽ 42-53
 - 2رحمت نژاد ليلی  ،باطتاًي فزیذٍ  .بزرطي ارتباط خْدكارآهذي ػیزدُي با تغذيَ اًحصاري با ػیز هادر در هادراى ًخظت

-3
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1

مقاالت چاپ شذه در مجالت معتبر خارجی

8-

N. Jabbari, A. Zeinali, L. Rahmatnezhad. Patient dose from radiographic rejects/repeats in
radiology centers of Urmia University of Medical Sciences, Iran. Health. Vol.4, No.2, (2012).
PP: 94-100.

9-

Leili Rahmatnezhad, Zhaleh Behrouzkia, Ahad Zeinali, Mir Hamid Mohammady and Nasrollah Jabbari. An
Investigation of Mean Glandular Dose from Routine Mammography in Urmia, northwestern Iran and the
Factors Affecting It. Research Journal of Applied Sciences, Engineering and Technology. 4(18):

3348-3353, 2012. (ISI)

10-

Nasrollah Jabbari, Amir Hoshang Barati, Leili Rahmatnezhad. Multiple-source models for
electron beams of a medical linear accelerator using BEAMDP computer code. reports of
practical oncology and radiotherapy. Vol.17, No.4, (2012). PP: 211-219. (Pubmed)

11-

Mikaeil Molazadeh, Hassan Saberi, Leili Rahmatnezhad, Avin Molani and Nasrollah Jabbari.
Evaluation the Effect of Photon Beam Energies on Organ at Risk Doses in Three-Dimensional Conformal
Radiation Therapy. Research Journal of Applied Sciences, Engineering and Technology. 6(12):

2110-2117, 2013. (ISI)

12-

Massoumeh Basiri, Farideh Bastani, Hamid Haghani, Leili Rahmatnejad. Effect of Slow-Stroke Back
Massage on Anxiety of Older Women With Breast Cancer Undergoing Chemotherapy. Client-Centered
Nursing Care. 2016;2(2):115-122. May 2016. Volume 2. Number 2

:خالصه مقاالت چاپ شذه در کنگره هاي داخلی و خارجی
2007  مالزي، ارائه مقاله در كنگره مديريت ريسك و طب پيشگيري- 1
1389  اروميه، ارائه مقاله در همايش سالمت باروري و تنظيم خانواده- 2
 كنگره پژوهش هاي كاربردي در سرطان هاي شايع ايران- 3

سابقه آموزشی
 سال8  سابقه مربیگری در فیلذهای مختلف آموزشی گروه مامایی دانشگاه علوم پسشکی ارومیه به مذت-1

دوره هاي آموزشی
ICDL  گذراندن تمامي دوره هاي-1
کٌگزٍ هلی

،ٍُوایغ طالهت بارّری ّ تٌظین خاًْاد

(

 شزكت در كنگزه ها و كارگاههاي آموسشي- 4

ٍ درهاى ّ هؼاّر، کيفزاًض یک رّسٍ تؼخیؾ، طویٌار آهادگی سایواى فیشیْلْیک آطاى،ٍطالهت خاًْد
َ هقال،  رّع تذريض، کارگاٍ آهْسػی آهار ّ دادٍ پزداسی، کارگاٍ آهْسػی ایوٌی بیوار، طزطاى پظتاى

)... ّ  رّع تحقیق، ًْيظي

:داوري مقاالت

داور مجلو دانشکده پرستاری و مامايی ارومیو
عضو کمیتو علمی دومین ىمایش کشوری ایمنی بیمار

2

