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 .0971. ارومیه

هاي پنجمین کنگره سراسري مراقبت . تعیین میزان برآورد انتظارات مادران از عاملین زايمان. رقیه بایرامی -11

 .0971. دانشگاه علوم پزشکی ايران.  "ارتباطات انسانی "پرستاري و مامايی

زن . نقش آموزش بر ارتقاء سالمت والدين قبل از تصمیم گیري براي بارداري. ، محمد زکريا پزشکیرقیه بایرامی -19

 .0971سال . دانشگاه آزاد اسالمی مرند . بهداشت سالمتی

دانشگاه . زن بهداشت سالمتی.تاثیر مراقبت مادرانه آغوشی بر سالمت روان مادران. رقیه بایرامیافسانه صدقیانلو،  -11

 .0971سال . آزاد اسالمی مرند 

آگاهی و نگرش و عملکرد کارکنان بهداشتی درمانی در زمینه . ، مرضیه ابراهیمی، فاطمه آيت اللهیرقیه بایرامی -11

دانشگاه علوم پزشکی وخدمات . ن المللی بارداري ايمناولین کنگره بی. مراقیتهاي پیش بارداري در شهرستان خوي

 .0977. بهداشتی درمانی شهید بهشتی

. همايش سراسري زايمان طبیعی. مطالعه کیفی. سازگاري با درد زايمانی در زنان اول زا. ، لیال ولیزادهرقیه بایرامی -11

 .0971دانشکده پرستاري مامايی تبريز،

از بارداري در ماما ها و ساير زنان تحصیل کرده غیر رشته پیراپزشکی در  مقايسه روش پیشگیري. رقیه بایرامی -18

 .  0971. دانشگاه علوم پزشکی تهران. دهمین کنگره بین المللی زنان مامايی. استان آذريايجان غربی

ین و اختالل عملکرد جنسی  زوج.  فاطمه رنجبر کوچکسرايی و محمدزکريا پزشکی ،نیلوفر ستارزاده، رقیه بایرامی -17

 .0977. دانشگاه شاهد. خانواده و سالمت جنسی. برخی عوامل مرتبط با آن در دوران بارداري

بررسی تجارب جنسی زنان باردار .  فاطمه رنجبر کوچکسرايی و محمدزکريا پزشکی ،نیلوفر ستارزاده، رقیه بایرامی -13

. دانشگاه شاهد. اده و مشکالت جنسیدومین کنگره سراسري خانو.مراجعه کننده به مراکز بهداشتی درمانی نبريز

0971. 

 در گذشته   و سوابق  شغلي  سمت های اجرایي 
 

 : سابقه ي اشتغال حرفه اي مامایی
 به عنوان کارشناس مامايی در زايشگاه بیمارستان قدس و فجر شهرستان ماکو 0971تا  0983از سال  -

 ستان قمر بنی هاشم خويکارشناس ارشد مامايی بیمار 0931تا ارديبهشت  0971از سال  -

 مربی -تا کنون دانشکده پرستاري مامايی ارومیه 0931از آذر  -

 0930تا  0978از سال  عضو هیات مديره و هیات بدوي سازمان نظام پزشکی خوي -

 
 

 


