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سوابق تحصیلی: ) 1(جدول 





:شده ي تدریس نظردروس تنوع )1(جدول 

طرح مقطعرشتهواحد درسی
درسی

تعداد 
واحد

سهم 
مدرس

کارشناسیماماییخانوادهبهداشت و تنظیم
کارشناسیپیراپزشکیبهداشت و تنظیم خانواده

کارشناسیاجتماعیدانشکده علوم تنظیم خانواده

سالشهرنام موسسهرشتهمقطع تحصیلی
١٣٧٧سنندجکردستاندانشگاه علوم پزشکیماماییکاردانی1
1383کرمانشاهکرمانشاهدانشگاه علوم پزشکی ماماییناپیوستھکارشناسی2
1386تبریزدانشگاه علوم پزشکی تبریزبهداشت مادر و کودكگرایش کارشناس ارشد مامایی3

فعالیتهاي آموزشی

سوابق تحصیلی و افتخارات
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: س بالینی سرپرستی شدهودرتنوع ) 2(جدول 

طرح مقطعرشتهواحد درسی
درسی

تعداد 
واحد

سهم 
مدرس

32کارشناسیمامایی)بخش زایمان(بارداري و زایمان
9کارشناسیمامایی)درمانکاه مامایی(بارداري و زایمان

15کارشناسیمامایی)مراکز بهداشت(بهداشت
9کارشناسیمامایی)درمانگاه زنان( بیماریهاي زنان

سایر فعالیتها)  3(دول ج

مقام موضوعردیف
مسئول

مدت ختمشروع
اجرا

1
2
3
4
5
6
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طرح تحقیقاتی                                                                                           ) 1(جدول 

یف
رد

عنوان طرح تحقیقاتی
تاریخ 
تصویب

میزان 
دستگاه مجريپیشرفت

نقش 

ري
مج

ار 
مک

ه
اور

مش

1+
2
3
4
5
6
7

فعالیتهاي پژوهشی 



5

سمتهاي مدیریتی و اجرائی -1جدول 

یف
عنوان یا سمترد

مدتتاریخ

خاتمهشروع
1
2

تقدیرها و تشکرها) 2(جدول 

یف
تاریخمقام صادر کنندهو تشکّرموضوع تقدیررد

1
2
3

فعالیتهاي اجرایی 
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یف
مدموضوعرد

سالشهرمجري ت

١٣٨٣تبریزش.مرکز بهداشت استان آ٧سمینارآموزشی برخورد با بیماریھای ویروسی در حاملگی1

١٣٨٣تبریزربغآموزش فن آوري شمالمرکز ١٢مفاھیم پایھ فن آوری اطالعات2
١٣٨٣تبریزربغمرکز آموزش فن آوري شمال٨استفاده از کامپیوتر ومدیریت فایلھا3

١٣٨٣تبریزربغمرکز آموزش فن آوري شمال١٢اطالعات وارتباطات4
5CPR ١٣٨٤تبریزدانشکده پرستاري و مامایی تبریز٤٠دوره مقدماتی و پیشرفتھ 
١٣٨٤تبریزدانشکده پرستاري و مامایی تبریز٦تدوین طرح درسیدوره6

7
مدیریت تشکیالت اموزش وبودجه ١٢ویژه غیر پزشکدوره مراقبت ادغام یافتھ کودک سالم

١٣٨٦تبریزبرنامه اي

١٣٨٦تبریز ش.مرکز بهداشت استان آ٦دوره اموزشی اورزانس ھای مامایی8

9
مدیریت تشکیالت آموزش و بودجه ٦دوره آموزشی ایمنی تزریق و ایمن سازی 

١٣٨٦تبریز برنامه اي 

١٣٨٦تبریزش .مرکز بهداشت استان آ١٨کارگاه آموزش پیشگیری از ایدز 10
١٣٨٦تبریزش .مرکز بهداشت استان آ١٨شیوه آموزشی مشارکتی 11
١٣٨٧تبریزاداره آموزش مداوم ٨کنفرانس یک روزه مراقبتھای پس از زایمان 12
١٣٨٧تبریزاداره آموزش مداوم ٨کنفرانس یک روزه شناخت داروھای جدید و درمان ھای مکمل در مامایی و زنان 13
١٣٨٨تبریزاداره آموزش مداوم ٨کنفرانس حاملگی ھای پرخطر 14
١٣٨٧تبریزش.مرکز بهداشت استان آ٦دوره آموزش ترویج تغذیھ با شیر مادر 15
١٣٨٩تبریزش.مرکز بهداشت استان آ١٢گذاری  IUDآموزش و پایش16
و توجیھ فرمھای جدید برنامھ دستور المعل روشھای پیشگیری از بارداری 17

تنظیم خانواده
١٣٨٩تبریزش.مرکز بهداشت استان آ١٢

١٣٩١تبریزدانشگاه علوم پزشکی تبریز٢۴اصول پایھ در تجزیھ و تحلیل داده ھا18
١٣٩٢تبریزدانشگاه علوم پزشکی تبریز٢آموزش الکترونیکی19
20Endnote١٣٩٣تبریزدانشگاه علوم پزشکی تبریز6کارگاه یک روزه

فعالیتهاي توسعه فردي
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