Curriculum vitae (CV)

A. Personal background
First name: Arezoo
Last name: Pirak
Birth Location: Ardebil-Iran
Address: Iranshahr University of Medical Sciences, Zahedan, Iran.
Email: pirak.arezoo@yahoo.com

B. Educational Background
PhD. thesis: Explain the process of regret after divorce in women : introducing theoritical
model.
M.S. Thesis: A study of the correlation between gestational diabetes and history of polycystic
ovary syndrome in women referred to Akbar Abady hospital in Tehran 1998-2005.

C. Membership in societies

D. Publications (Journals)
1- Evaluation Of the relationship between gestational diabetes and history polycystic
ovary syndrome.
maryam kashanian- zohreh fazy- Arezoo pirak. Diabetes research and clinical practice,
Volume 80, Issue 2, May 2008, Pages 289-292 .
2- Unintended Pregnancy and Its Adverse Social and Economic Consequences on
Health System: A Narrative Review Article
Mansureh YAZDKHASTI, Abolghasem POURREZA, Arezoo PIRAK, Fatemeh
ABDI. Iran J Public Health, Vol. 44, No.1, Jan 2015, pp.12-21.

3- Sexuality and elderly with chronic diseases: A review of the existing literature
Effat Merghati-Khoei, Arezoo Pirak, Mansoureh Yazdkhasti, Parvaneh Rezasoltani.
J Res Med Sci 2016;21:127.
4- The effect of aromatherapy with lavender essence on severity of labor
pain and duration of labor in primiparous women.
Mansoreh Yazdkhasti, Arezoo Pirak *. Complementary Therapies in Clinical Practice
25 (2016) 81-86.
5- Post-Divorce Regret among Iranian Women: A Qualitative Study.
Arezoo Pirak1, PhD; Reza Negarandeh*2, PhD; Zohreh Khakbazan3, PhD. IJCBNM.
2019;7(1):75-86.
 -6بررسی ارتباط دیابت بارداری با سابقه ابتال به سندرم تخمدان پلی کیستیک در زنان مراجعه کننده به مرکز
آموزشی درمانی شهید اکبر آبادی شهر تهران.
آرزو پیرک -زهرا عطاردی کاشانی -فاطمه آذرکیش -تهمینه صالحیان -حمید حقانی -زینب پارسا نیا-
حسین احمد زاده .مجله علمی دانشگاه علوم پزشکی ایالم -دوره هفدهم – شماره چهار.
 -7تاثیر فشار بر نقطه هوگو بر شدت درد و مدت زایمان در زنان نخست زا .
تهمینه صالحیان -فرانک صفدری – آرزو پیرک – افسانه کاظمیان – زهرا عطاردی – شهین دخت نوابی ریگی.
مجله علمی دانشگاه علوم پزشکی ایالم -دوره هجدهم – شماره چهارم
 -8بررسی مقایسه ای فشار در نقطه هوگو و سانینجیائو بر شدت درد و مدت زایمان در زنان نخست زای
مراجعه کننده به بیمارستان ایران ایرانشهر در سال 1387-1388
تهمینه صالحیان -فرانک صفدری – آرزو پیرک – افسانه کاظمیان – زهرا عطاردی – شهین دخت نوابی ریگی.
مجله علمی دانشگاه علوم پزشکی کردستان -دوره شانزدهم.
: -9استانداردهای اخالق حرفه ای در مامایی
ا فرانک صفدری -تهمینه صالحیان –-آرزو پیرک – نسرین اکبری .مجله انوار امروز -سال دوم – شماره سوم
و چهارم.
 -10بررسی میزان رضایتمندی بیماران بستری از خدمات پزشکی و پرستاری در بیمارستان خاتم االنبیا
ایرانشهر در سال .1389

تهمینه صالحیان -فرانک صفدری – آرزو پیرک  .مجله علمی دانشکده پرستاری و مامایی بویه گلستان -دوره
هفتم -شماره 2.
 -11بررسی میزان مصرف گیاهان دارویی در تسکین دیسمنوره در دانشجویان ایرانشهر در سال 1388-89
تهمینه صالحیان -فرانک صفدری – آرزو پیرک –زهرا عطاردی .فصلنامه گیاهان دارویی -سال اول شماره .4
 -12بررسی تأثیر اسانس الواند)اسطوخدوس( بر شدت درد و مدت زایمان در زنان نخست زا
آرزو پیرک  ،تهمینه صالحیان  ،منصوره یزد خواستی  ،مهناز دیده ور  ،عابده ارزانی .مجله علمی دانشگاه علوم
پزشکی ایالم دوره بیست و سه ،شماره ششم ،دی.1394

E. Book Publication

F. Papers presented in Symposiums or Congresses

 -1آگاهی و نگرش و عملکرد زنان در مورد روشهای جلوگیری از بارداری
آرزو پیرک -زهرا عطاردی کاشانی – تهمینه صالحیان -فرانک صفدری -نونا صابونچیان .سمینار ملی سالمت
خانواده  -تهران-مرکز همایشهای رازی.سخنرانی .دی ماه .1389
 -2بررسی تاثیر فشار در نقطه هوگو بر شدت درد و مدت زایمان در زنان نخست زا
تهمینه صالحیان -فرانک صفدری -آرزو پیرک -زهرا عطاردی کاشانی  .همایش طب مکمل و جایگزین-
اصفهان -سخنرانی .مهرماه .1389
 -3بررسی اختالالت روانی دانشجویان دانشکده پرستاری و مامایی ایرانشهر
زینب پارسا نیا – زهرا عطاردی کاشانی – آرزو پیرک .همایش داخلی پرستاری شاهرود-سخنرانی .اسفند
.1386
 -4بررسی نحوه اخذ رضایت از بیماران بستری در بخشهای جراحی بیمارستان ایران شهرستان
ایرانشهر1389
زهرا عطاردی کاشانی – آرزو پیرک -تهمینه صالحیان .کنگره سالیانه اخالق پزشکی .تهران-سخنرانی .مهر
.1389
5- Comparison of two commonly used IUD in pain and menstrual bleeding
فرانک صفدری -تهمینه صالحیان -آرزو پیرک  .کنگره بین المللی سالمت باروری و تنظیم خانواده

ارومیه-سخنرانی .آبان .1389
 -6بررسی میزان رعایت حقوق بیمار از دیدگاه آنان در بیمارستانهای شهرستان ایرانشهر1389
آرزو پیرک -زهرا عطاردی کاشانی – تهمینه صالحیان -فرانک صفدری .کنگره سالیانه اخالق پزشکی
تهران –پوستر .مهر .1389
 -7بررسی وضعیت ارائه خدمات به زنان باردار مراجعه کننده به مرکز بهداشتی شهرستان ایرانشهر1387
آرزو پیرک -زهرا عطاردی کاشانی – تهمینه صالحیان -فرانک صفدری-مریم بابازاده .کنگره بین المللی
سالمت باروری و تنظیم خانواده ارومیه-پوستر .آبان .1389
8- Gap knowledge and attitudes of pregnant women and theirs mode of delivery
and obstetricians in shahrekord
تهمینه صالحیان -فرانک صفدری -آرزو پیرک -زهرا عطاردی کاشانی .کنگره بین المللی سالمت باروری و
تنظیم خانواده ارومیه-پوستر .آبان .1389
9- Assessing educational needs of pregnant women in health centers in shahrekord
تهمینه صالحیان -فرانک صفدری -آرزو پیرک -زهرا عطاردی کاشانی .کنگره بین المللی سالمت باروری و
تنظیم خانواده ارومیه-پوستر .آبان .1389
 -10بررسی آگاهی وعملکرد ز نان مراجعه کننده به مراکز بهداشتی و در مانی شهر ایرانشهر نسبت به سرطان
پستان1389
آرزو پیرک -زهرا عطاردی کاشانی – تهمینه صالحیان .کنگره بین المللی مامایی و بهداشت باروری ایران
مشهد-پوستر .خرداد .1390
 -11بررسی فراوانی پره اکالمپسی و عوامل مرتبط با آن و عوارض مادری و جنینی ناشی از آن در زنان مراجعه
کننده به بیمارستان ایران شهر ایرانشهر سال 1388
زهرا عطاردی کاشانی -آرزو پیرک – تهمینه صالحیان – فرانک صفدری .کنگره بین المللی مامایی و بهداشت
باروری ایران .مشهد-پوستر .خرداد .1390
 -12بررسی اثر آموزش بر آگاهی و نگرش تغذیه دوران بارداری در زنان باردار مراجعه کننده به در مانگاههای
شهرستان ایرانشهر سال 1387
زهرا عطاردی کاشانی -آرزو پیرک -تهمینه صالحیان -پروین نوذری .کنگره بین المللی مامایی و بهداشت
باروری ایران .مشهد-پوستر .خرداد .1390

 -13شیوع افسردگی پس از زایمان و برخی عوامل موثر بر آن در زنان مراجعه کننده به مراکز بهداشتی درمانی
شهر ایرانشهردر سال 1388
تهمینه صالحیان فرانک صفدری -آرزو پیرک -زهرا عطاردی کاشانی .کنگره بین المللی مامایی و بهداشت
باروری ایران .مشهد-پوستر .خرداد .1390
 -14بررسی آگاهی زنان نسبت به دیابت در ایرانشهر 1389
تهمینه صالحیان –آرزو پیرک -زهرا عطاردی کاشانی –زینب جاللوند .همایش سرلسری پرستاری دیابت زابل
زابل-پوستر.آ بان .1389
 -11ارزشیابی وضعیت دانشکده پرستاری و مامایی ایرانشهر از دیدگاه دانشجویان مامایی در سال 1387
آرزو پیرک -زهرا عطاردی کاشانی – تهمینه صالحیان -فاطمه آذرکیش .همایش کشوری آموزش پزشکی
مشهد-الکترونیک .اردیبهشت .1390
 -16دیدگاه دانشجویان دانشکده پرستاری و مامایی و فوریتهای پزشکی ایرانشهر در مورد اولویتهای ارزشیلبی
اساتید
آرزو پیرک -زهرا عطاردی کاشانی – تهمینه صالحیان .همایش کشوری آموزش پزشکی مشهد-الکترونیک.
اردیبهشت .1390
 -17برداشت کارآموزان و کارورزان دانشکده پرستاری و مامایی و فوریتهای پزشکی ایرانشهر از رفتار حرفه ای
اساتید .1389
زهرا عطاردی کاشانی – آرزو پیرک -تهمینه صالحیان .همایش کشوری آموزش پزشکی مشهد-الکترونیک.
اردیبهشت .1390
 -18بررسی میزان رضایت دانشجویان دانشکده پرستاری و مامایی ایرانشهر از اساتید1389
تهمینه صالحیان -فرانک صفدری -آرزو پیرک -زهرا عطاردی کاشانی .همایش کشوری آموزش پزشکی
مشهد-الکترونیک .اردیبهشت .1390
 -19بررسی مقایسه ای مشکالت آمو.ش بالینی از دیدگاه مربیان و دانشجویان دانشکده پرستاری و مامایی
ایرانشهر 1389
تمینه صالحیان -نظر قنبرزهی فرانک صفدری -آرزو پیرک -زهرا عطاردی کاشانی .همایش کشوری آموزش
پزشکی مشهد-الکترونیک .اردیبهشت .1390
20- Comparison Sexual Dysfunction in Women With and without Polycystic Ovary
Syndrome
تهمینه صالحیان -فرانک صفدری -آرزو پیرک -زهرا عطاردی کاشانی .کنگره بین المللی دیابت و چاقی
زنجان-پوستر .خرداد .1389

 -21بررسی فراوانی و عوامل مرتبط با زردی در نوزادان متولد شده در زایشگاه و بستری در بیمارستان ایران شهر
ایرانشهر 1387
زهرا عطاردی کاشانی  -آرزو پیرک– تهمینه صالحیان – فرانک صفدری .کنگره سراسری کودکان و نوجوانان
زاهدان-پوستر .دی ماه .1389
 -22بررسی مقایسه ای تاثیر کپسول زینتوما و قرص متوکلروپرامید در درمان تهوع و استفراغ بارداری در زنان
مراجعه کننده به درمانگاه زنان بیمارستان ایران ایرانشهر 1388
زهرا عطاردی کاشانی -آرزو پیرک– تهمینه صالحیان – شهال میرالشاری .کنگره بین المللی زنان و مامایی
ایران  -تهران -سخنرانی.آ بان .1390
-23

استراتژیهای درمانی غیر هورمونی برای کاهش عالئو وازوموتور

تهمینه صالحیان -فرانک صفدری -آرزو پیرک -زهرا عطاردی کاشانی.
کنگره بین المللی زنان و مامایی ایران  .تهران -سخنرانی.آ بان .1390
 -24بررسی تاثیر اسانس الواند(اسطوخدوس) بر شدت درد و مدت زایمان در زنان نخست زای مراجعه کننده به
بیمارستان ایران ایرانشهر سال1388 -1389
آرزو پیرک -زهرا عطاردی کاشانی – تهمینه صالحیان -فرانک صفدری -عابده ارزانی – مهناز دیده ور .کنگره
بین المللی زنان و مامایی ایران تهران -پوستر .آبان .1390
-21

بررسی مصرف گیاهان دارویی در تسکین دیسمنوره در دانشجویان دانشگاههای ایرانشهر در سال

1388-1390
فرانک صفدری -تهمینه صالحیان  -آرزو پیرک -زهرا عطاردی کاشانی .کنگره بین المللی زنان و مامایی ایران
تهران -پوستر .آبان .1390
26- A study of the correlation between gastational diabetes and history polycystic
ovary syndrome In women referred to akbarabadi hospital
آرزو پیرک -زهرا عطاردی کاشانی-تهمینه صالحیان .کنگره بین المللی دیابت و چاقی زنجان-پوستر .خرداد
.1389
-27

بررسی ارتباط دیابت بارداری با سابقه الیگومنوره در زنان باردار مراجعه کننده به بیمارستان شهید

اکبر آبادی تهران
آرزو پیرک -زهرا عطاردی کاشانی – تهمینه صالحیان – فرانک صفدری ده چشمه .همایش سراسری پرستاری
دیابت  .زابل-پوستر .ابان .1389
-28

بررسی فراوانی بارداری ناخواسته و عوامل مرتبط با آن در زنان مراجعه کننده به مراکز بهداشتی و

درمانی ایرانشهر 1389

آرزو پیرک -زهرا عطاردی کاشانی – تهمینه صالحیان .دهمین کنگره بین المللی زنان و مامایی ایران
تهران پوستر .مهر .1392
 -29آگاهی دانشجویان دختران درباره خودآزمایی پستان
سمیرا شهباززادگان -آرزو پیرک -مرجان اخوان امجدی .ششمین کنگره سرطان پستان تهران -پوستر .بان
.1392
 -30بررسی میزان شیوع زایمان با واکیوم و عوامل موثر بر آن در بیمارستان ایران شهرستان ایرانشهر
مهناز دیده ور -آرزو پیرک  .کنگره ملی راهکارهای ارتقا سالمت و کاهش مرگ ومیر مادری تهران -پوستر.
مهرماه .1393
 -31پروژسترون درمانی در زنان یائسه و خطر سرطان پستان
آرزو پیرک – منصوره یزد خواستی .هفتمین کنگره سرطان پستان تهران -پوستر .مهر ماه .1393
-32

ارتباط مصرف سویا و فراورده های آن با سرطان پستان

آرزو پیرک – منصوره یزد خواستی .هفتمین کنگره سرطان پستان تهران -پوستر .مهر ماه .1393
-33

مشاوره جنسی در افراد مبتال به بیماریهای قلبی -عروقی

آرزو پیرک – منصوره یزد خواستی -پروانه رضا سلطانی .همایش آموزش و مشاوره در سالمت باروری
مشهد -پوستر .بان .1393
-34

مشاوره جنسی و قبل از بارداری در زنان مبتال به اسپاینا بیفیدا

آرزو پیرک – منصوره یزد خواستی .همایش آموزش و مشاوره در سالمت باروری مشهد -پوستر .بان .1393
-31

تأثیر شیوه یادگیری فرد محور برنشانه های یائسگی

آرزو پیرک – منصوره یزد خواستی -پروانه رضا سلطانی .همایش آموزش و مشاوره در سالمت باروری
مشهد -پوستر .بان .1393
36- Self-directed Learning Method and its impact on Menopause Symptoms
آرزو پیرک – منصوره یزد خواستی .همایش آموزش و مشاوره در سالمت باروری مشهد -پوستر .بان .1393
37- The effect health education in tow ways: self directed learning and support
group on coping with the symptoms of menopause.
منصوره یزد خواستی -آرزو پیرک – مریم کشاورز .سومین کنگره آموزس بیمار و خود مراقبتی تهران –پوستر.
دی ماه .1393
-38

ارتباط بی اختیاری آنال با بارداری و نوع زایمان

آرزو پیرک – منصوره یزد خواستی .هفتمین کنگره بهداشت باروری و ناباروری  .تهران -سخنرانی .بهمن
.1393
-39

تجربه بارداری در زنان مبتال به صرع (مفاله مروری ).

آرزو پیرک – منصوره یزد خواستی -زهرا عطاردی کاشانی .یازدهمین کنگره بین المللی صرع

تهران -پوستر بهمن .1393
 -40درمان نازایی در زنان مبتال به سندرم تخمدان پلی کیستیک
آرزو پیرک – منصوره یزد خواستی -تهمینه صالحیان  .هشتمین کنگره بهداشت باروری و ناباروری
تهران -سخنرانی .آذر .1394
 -41مدیریت ناباروری در زنان باالی  40سال
آرزو پیرک – منصوره یزد خواستی -تهمینه صالحیان .هشتمین کنگره بهداشت باروری و ناباروری
تهران -سخنرانی .آذر .1394
-42ارتباط بین خواب و اختالالت آن با باروری زنان
آرزو پیرک – منصوره یزد خواستی .هشتمین کنگره بهداشت باروری و ناباروری تهران -پوستر .آذر .1394
-43

خشونت علیه زنان و اثرات آن بر بهداشت باروری

آرزو پیرک – منصوره یزد خواستی .هشتمین کنگره بهداشت باروری و ناباروری تهران -پوستر .آذر .1394
-44

نقش مشاور روانی بر استرس زدایی زوج های نابارور و بهبودART .
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J. Research project
 -1بررسی تاثیر اسانس الواند(اسطوخدوس) بر شدت درد و مدت زایمان در زنان نخست زای مراجعه کننده به
بیمارستان ایران ایرانشهر سال . 1388 -1389مجری طرح -خاتمه یافته

 -2بررسی مقایسه ای تاثیر فشار در نقطه هوکو و سانینجیائو بر شدت درد و مدت زایمان در زنان نخست زای
مراجعه کننده به بیمارستان ایران ایرانشهر در سال .1387-88همکارطرح -خاتمه یافته.
 -3بررسی مقایسه ای تاثیر زور زدن به روش خودبخودی و زور زدن والسالوا در هنگام زایمان زنان نخست زای
مراجعه کننده به بیمارستان ایران شهر ایرانشهر در سال  .1388همکارطرح -خاتمه یافته
 -4بررسی وضعیت ارائه خدمات به زنان باردار مراجعه کننده به مراکز بهداشتی شهرستان ایرانشهر در سال
 .1387مجری طرح -خاتمه یافته.

 -1بررسی آگاهی و نگرش و عملکرد زنان مراجعه کننده به مراکز بهداشتی شهرستان ایرانشهر در زمینه
روشهای پیشگیری از بارداری در سال  .1387مجری طرح -خاتمه یافته.
 -6بررسی فراوانی بارداری ناخواسته و عوامل مرتبط با آن در زنان مراجعه کننده به مراکز بهداشتی درمانی
شهر ایرانشهر در سال . 1389مجری طرح -خاتمه یافته.
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