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:شده ي تدریس نظردروس تنوع )1(جدول 

طرح مقطعرشتهواحد درسی
یدرس

تعداد 
واحد

سهم 
مدرس

کاردانی و کارشناسیپیراپزشکیجمعیت و تنظیم خانواده 
کاردانیفوریتهاي پزشکیبهداشت  عمومی
کارشناسیمامایی 3بارداري و زایمان 

کارشناسیمامایی1بارداري زایمان 
کارشناسیماماییاصول وفنون مامایی و روش کار در اتاق عمل

کاردانی و کارشناسیعلوم انسانی واحد تنظیم خانواده 

: س بالینی سرپرستی شدهودرتنوع ) 2(جدول 

طرح مقطعرشتهواحد درسی
درسی

تعداد 
واحد

سهم 
مدرس

کارشناسیماماییاصول و فنون مامایی
کارشناسیمامایی1کارآموزي بارداري زایمان 

کارشناسیمامایی2ان کارآموزي بارداري زایم
کارشناسیمامایی3کارآموزي بارداري زایمان
کارشناسیماماییداخلی جراحی در مامایی 
کارشناسیپرستاريپرستاري بهداشت جامعه 
کارشناسیماماییکارآموزي بیماریهاي زنان

کارشناسیماماییاصول وفنون مامایی و روش کار در اتاق عمل
1بارداري و زایمان 

:جمع کل واحدها کارشناسیپرستاريبهداشت مادر و کودك 

: کیفیت دروس تدریس شده ) 3(جدول 

فعالیتهاي آموزشی
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یف
نیمسالرد

نمره 
ارزشیابی

دانشجویان

نمره 
مبنا

تعداد 
درسفرم

1

2

...ها و نی، آموزش مداوم، کارگاهدرما- یسخنرانی علمی در دانشکده، مرکز آموزش) 4(دول ج

تاریخمحل برنامهعنوان برنامهموضوع سخنرانیردیف
مدت 

سخنرانی

مرکز مطالعات و توسعه آموزش احیاي نوزادتدریس در کارگاه احیای نوزاد 1
ساعت٨٧5اسفند ١٩پزشکی

تدریس مبحث افزایش فشار خون 2
در بارداري 

لگی پر باز آموزي حام
خطر 

دانشکده پرستاري و مامایی 
ساعت881تیر 18تبریز

مسدود تدریس مبحث روشهاي 3
دانشکده پرستاري و مامایی روشهاي تنظیم خانواده کننده پیشگیري از بارداري

ساعت1تبریز

تدریس زگیلهاي تناسلی و 4
هپاتیت 

عفونتهاي تناسلی و 
بیماریهاي مقاربتی 

اري و مامایی دانشکده پرست
ساعت881دي 27تبریز

سمینار مرگ و میر تدریس مبحث دیستوشی 5
مادران

دانشکده پرستاري و مامایی 
تبریز

21و 20
ساعت891مرداد 

تدریس مشکالت جنسی در زنان 6
نازا

مشکالت جنسی زنان در 
دوره هاي مختلف زندگی

دانشکده پرستاري و مامایی 
ساعتیک89مهر 15تبریز

ء قلبی تدریس در کارگاه احیا 7
ریوی نوزاد

سمینار چالشهاي 
پرستاري از کودکان 

مبتال به بیماري مزمن

دانشکده پرستاري و مامایی 
یک ساعتتیر ماه23و 22تبریز

تدریس در کارگاه احیاء نوزاد8

کارگاه احیاء نوزاد براي 
ماماهاي شاغل در 

تسهیالت زایمانی استان 
انشرقیآذربایج

دانشکده پرستاري و مامایی 
ساعت916تیر19تبریز

هامشارکت در ادارة کار گروهی، پانل و کارگاه)  5(جدول 

٣

۴
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مدت تاریخمکاننقشعنوان کارگاهردیف
اجرا

1
برای مشارکت در برگزاري کارگاه احیا

دانشجویان دوره ھای کارشناسی ارشد 
و کارشناسی 

و دبیر اجراییمدرس 
دانشکده 

پرستاري و 
مامایی تبریز

روز9

2
مشکالت جنسی زنان در دوره هاي 

مدرس و دبیر اجراییمختلف زندگی
دانشکده 

پرستاري و 
مامایی تبریز

یک روز89مهر 15

3
برای در برگزاري کارگاه آموزشی 

ماماھای تسھیالت زایمانی استان 
آذربایجان شرقی

دانشکده 
پرستاري و 

ریزمامایی تب
یک روز

4
ماماھای برای برگزاري کارگاه احیا

تسھیالت زایمانی استان آذربایجان 
شرقی

دانشکده 
پرستاري و 

مامایی تبریز
یک روز91تیر19

5
برای در برگزاري کارگاه آموزشی 

٩٢بھار سال ٨یی ترم مامادانشجویان 
دبیر علمی و مسئول برگزاري 

کارگاه 

دانشکده 
پرستاري و 

مامایی تبریز
یک روز92خرداد 9

سایر فعالیتها)  6(دول ج

مدت ختمشروعمقام مسئولموضوعردیف
اجرا

تدریس در دوره آموزشی کوتاه مدت 1
هفته٨٦3مرداددانشجویان دانشگاه ھاولر عراق 

تربیت بھورز ماما در تدریس در آموزشی2
سه هفته٨٧/ ١١/ ٨٧١٠/ ١٠/ ٨٧٢١/ ١١/ ١٠تا ٨٧/ ١٠/ ٢١تاریخ 

3
تدریس در کالسھای عملی آموزش 

بھورزی در اتاق زایمان و سایر بخشھای 
بیمارستان زنان

دو روز

4
تدریس در کالسھای عملی آموزش 

اق ماماھای تسھیالت زایمانی استان  در ات
زایمان و سایر بخشھای بیمارستان زنان 

سه روز

کارگاه احیاء نوزاد  برای تدریس در 5
یک روزه٩١ماماھای تسھیالت زایمانی 

6
تدریس بالینی  برای  آموزش ماماھای 

تسھیالت زایمانی استان  در اتاق زایمان و 
سایر بخشھای بیمارستان زنان

یک روزهتیر ماه ٩٢

فعالیتهاي پژوهشی 
٧

۵
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خالصۀ مقاله در سمینار و کنگره) 1(جدول 
محل برگزاريتاریخ برگزاريعنوان سمینار یا کنگرهعنوان خالصۀ مقالهردیف
دبیران در KAPتاثیر دو روش مختلف آموزشی بر 1- 7

زمینه پی گیري سرطان سرویکس
دانشگاه –کنگره سرطان 

علوم پزشکی ارومیه
ارومیه 80خرداد 

ی میزان آگاهی مادران مراجعه کننده به مراکز بررس2- 7
درمانی شهر تبریز از عالیم هشدار دهنده –بهداشتی 

در بارداري

سمینار ایمنی 
مددجودانشکده پرستاري و 

مامایی 

تبریز80آبان 

بررسی مقایسه اي وضعیت سالمت در زنان سالمند 3- 7
مقیم خانواده و سرا در شهر سنندج و ارتباط آن با 

ضعیت نگرش به سالمنديو

ارومیه81خرداد کنگره زن و سالمت 

سنندج82سمینار بهداشت زناندیدگاه زنان در زمینه پدیده یائسگی4- 7
سیاست هاي جدید بهداشتی و پیشگیري از بیماریهاي 5- 7

قلبی و عروقی در کشورهاي در حال توسعه
ا رتقاي سالمت و آموزش 

بهداشت
اصفهان82خرداد 

ارتقاي سالمت و آموزش بازي و ارتقاء سالمت کودکان 6- 7
بهداشت

اصفهان82اخرداد 

ارتقاي سالمت و آموزش ارتقاء سالمت سالمندان7- 7
بهداشت

اصفهان82خرداد 

رویکردهاي نوین بهداشت مدارس و ارتقاء سالمت 8- 7
کودکان

همایش پرستار و ارتقاء 
سالمت کودکان

زتبریتبریز81آذر 

زنجان82اردیبهشتهمایش ارتقاء سالمت زنان روشهاي غربالگري سرطان پستان در زنان9- 7
جایگاه حرفه مامایی در جایگاه ماما در امر مشاوره تنظیم خانواده10- 7

جامعه
تبریز82مهر 

جایگاه حرفه مامایی در نقش ماما در مشاوره با زنان یائسه11- 7
جامعه

تبریز82مهر 

روند نوین پرستاري توانبخشی در اختالالت حسی 12- 7
حرکتی و ناتوانی

رویکردهاي نوین پرستاري 
و اختالالت 

تبریز82اسفند 

تبریز83آذر همایش مراقبت در منزلحوادث خانگی در کمین کودکان13- 7

تبریز83آذر ماه هایش مراقبت در منزلمراقبت در منزل از کودکان عقب مانده ذهنی14- 7
همایش آموزش بالینی در تفکر انتقادي و آموزش بالینی در پرستاري15- 7

پرستاري
آبان ماه 16و 17
85

تبریز

تبریز86اسفند همایش زایمان طبیعیتعیین نیازهاي آموزشی مادران پس از زایمان 16- 7
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7 -17Brest Cancer Detection Among
Women

European Society
of Breast Imaging

22-24 Agust
2002.

Stockholm

7 -18Teachers’ practice regarding the
cervical cancer screenings

UICC Familial
*cancer project
and international
oncology
conference

May 2-4 -
2001.

Beijing –
China

7 -19Teachers’ practice regarding the
cervical cancer screenings

Communication
and cancer

29
november-
1 december
2000

Australia-
adelaide

جامع در یک مدل مراقبتی : مراقبت خانواده محور 20- 7
پرستاري کودکان

کنگره سراسري سالمت 
مراقبت ( نوزادان ایران 
و همایش ) خانواده محور

پرستاري نوزادان 

تبریز88مرداد 

7 -21Environment, health and womenFirst international
and 4th national

Health education
& promotion

16-19 may
2011

tabriz

شیر دهی سنندج22- 7
همایش دانشجویی یک وضعیت سالمندان ایران از پیشگیري تا نوتوانی23- 7

روزه مراقبت براي سالمتی 
از پیشگیري تا نوتوانی :

مرکز تحقیقات 90اسفند 13
دانشجویی 

دانشگاه علوم 
پزشکی تبریز 

،دانشکده 
پرستاري و 

مامایی 
همایش دانشجویی یک ح جامع پیشگیري و کنترل استئوپروز در سالمندانطر24- 7

روزه مراقبت براي سالمتی 
از پیشگیري تا نوتوانی:

مرکز تحقیقات 90اسفند 13
دانشجویی 

دانشگاه علوم 
پزشکی تبریز 

،دانشکده 
پرستاري و 

مامایی
7 -25Effect a computer – based education

on knowledge an performance of
6th national

congress IRHRC
8-10 Jun-

2014
تهران 
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adolescent girls  regarding puberty
hygiene : a cluster randomized

controlled trial

Reproductive and
Infertility - shahid
beheshti university

of medical
sciences'

ب26- 7

یی، مشاوره و داوري پایاننامۀ هاي تکمیلیراهنما) 2(جدول 

یف
مقطع رشتهسالدانشجونامموضوع پایان نامهرد

آموزشی
نوع 

همکاري

مشاوره پایاننامه با عنوان تاثیر ژل لیدوکائین بر1
مشاورکارشناسی ارشدمامایی1389فریده کاظمیمسیIUDکاهش درد ناشی از جاگذاري 

2

تاثیر دو مقایسه: عنوان مشاوره پایاننامه با
اي و کتابچه افزار رایانهنرم( روش آموزشی 

بر آگاهی، نگرش و عملکرد دختران ) آموزشی
نوجوان در زمینه بهداشت بلوغ و قاعدگی در 

: 1391مدارس راهنمایی شهرستان کاشان، 
یک کارآزمایی تصادفی کنترل شده

مشاورکارشناس ارشدمامایی1391سیما ساقی

یک : تاثیر میوه به بر میزان خونریزي قاعدگی 3
مشاورکارشناس ارشدمامایی 1392پري رهی کار آزمایی بالینی کنترل شده تصادفی

4

بررسی میزان حفظ وزن و ارتباط  آن با سبک 
زندگی ارتقا دهنده سالمت و وضعیت 

ماه پس از زایمان در مادران 6عملکردي در 
ز بهداشتی درمانی مراجعه کننده به مرک

93اردبیل سال 

مشاورکارشناس ارشدمامایی 1393قبادي

5
تاثیر آموزش برسبک زندگی مادران نخست زا 

یک کارآزمایی : در دوران  پس از زایمان 
تصادفی کنترل شده 

داورکارشناس ارشدمامایی1393فرزانه خدا بنده

داوري پایاننامه خانم فتحی

طرح تحقیقاتی                                                                                )3(ول جد

یف
رد

نقش هیات علمیدستگاه مجريمیزان تاریخ 

۶
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پیشرفتتصویبعنوان طرح تحقیقاتی
ري

مج
ار 

مک
ه

اور
مش

6 -1

ف آموزش بر آگاهی ، نگرش و بررسی تاثیر دو روش مختل
عملکرد دبیران و دبیرستانهاي دخترانه شهر تبریز در زمینه 

1378پیشگیري از سرطان گردن رحم سال 
دانشگاه علومصددرصد1378

پزشکی تبریز
140(همکار

)ساعت 

6=2

بررسی میزان ارتباط اضطراب ، عزت نفس و نگرش هاي تغذیه 
انی در دانش آموزان دختر اي با شاخص هاي رشد جسم

دبیرسان هاي شهر تبریز 
دانشگاه علوم صددرصد1383

پزشکی تبریز
100(همکار

)ساعت 

6–3
بررسی وضعیت سوء رفتار با سالمندان مقیم خانواده در شهر 

ام 1378تبریز
اتم

فته
یا

دانشگاه علوم 
همکار طرح ریزپزشکی تب

1389مسیIUDتاثیر ژل لیدوکائین برکاهش درد ناشی از جاگذاري 4- 6

فته
م یا

تما
ا

دانشگاه علوم 
مشاورپزشکی تبریز

6 -5

اي و افزار رایانهنرم( تاثیر دو روش آموزشی مقایسه
بر آگاهی، نگرش و عملکرد دختران ) کتابچه آموزشی

وغ و قاعدگی در مدارس نوجوان در زمینه بهداشت بل
یک کارآزمایی : 1391راهنمایی شهرستان کاشان، 

تصادفی کنترل شده

1391

ته 
یاف

ام 
اتم

دانشگاه علوم 
پزشکی تبریز

6 -6
پیشگیري رفتاري در عفونتهاي آمیزشی و غیر 

1391آمیزشی

فته
م یا

تما
ا

دانشگاه علوم 
پزشکی تبریز

یک کار آزمایی : ونریزي قاعدگی تاثیر میوه به بر میزان خ7- 6
دانشگاه علوم 1392بالینی کنترل شده تصادفی

پزشکی تبریز
کارشناس 

همکارارشد

6 -8

آن با سبک زندگی ارتقا ارتباط و بررسی میزان حفظ وزن 
ماه پس از زایمان 6دهنده سالمت و وضعیت عملکردي در 

نی اردبیل در مادران مراجعه کننده به مرکز بهداشتی درما
93سال 

دانشگاه علوم در حال اجرا1393
پزشکی تبریز

٧
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شده در مجالت علمیمقاالت چاپ) 4(دول ج

یف
رد

تاریخ پذیرشناشرنام مجلهعنوان مقاله

نقش هیات علمی

نویسند
همکاره اصلی

1-1

Effects of 2 Educational
Methods on the
Knowledge .Attieude , and
practice of women High
School Teachers in
prerention of cerrical
cancer.

Cancer nursing
Vol 27- No 5,

2004
همکار

1-2

میزان درد ناشی از جایگذاري 
IUD مسی و عوامل مرتبط با

پرستاري و مامایی دانشگاه علوم مجلهآن
پزشکی تبریز

و سال ششم شماره بیست 
ص –1390بهار –یکم 

47-52

1-3

تاثیر ژل لیدوکائین بردرد ناشی از 

یک کار : مسی IUDجایگذاري 

آزمایی تصادفی بالینی کنترل شده

دو ماهنامه دانشکده پرستاري و مامایی 
ارومیه 

دوره نهم ، شماره دوم ، 
پی در پی خرداد و تیر

اصلی
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1-4

Effect of lidocaine gel on
pain from copper IUD

insertion: A randomized
double-blind controlled

trial.

.

Indian J Med Sciences
(Indian journal medical

sciences)

2010 Aug;64(8):349-
همکار.55

1-5
Abuse to elders living

with family in iran-tabriz
International researches

journal  applied basic
seiences

Vol . 4 (2) . 424 - همکار429

1-6

Practice of Iranian
Adolescent Girls Regarding
Puberty and Menstrual
Hygiene and its Predictors,
2013

International  journal of
women's health

Reproduction Sciences

Vol,2 ,   no 3 , spring
همکار2014

1-7

The Effect of Software on Knowledge and
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تقدیر براي مرکز مهارتهاي بالینی نوزادان و کودکان و نیز 
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