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 : سوابق تحصیلي( 1جدول )
 

 

 سال شهر نام موسسه رشته مقطع تحصیلي

 1631 تبریز د.ع.پ تبریز-د.پ. م  تبریز مامایی کارشناسی 1

 1633 تبریز د.ع.پ تبریز-د.پ. م  تبریز آموزش مامایی کارشناسی ارشد 2

6      

4      

5      

 

 : افتخارات( 2جدول )

ف
دي

ر
 

 سال شهر نام موسسه مقام صادر کننده موضوع

1 

راه انددددازو ان دددرگ  کار ددداه  

آموزشی نیژه سرپرستاران اطاق 

)کنتددرو ناداره کددردن زایمددان 

 خونریزو بعد از زایمان (

 معاننت درمان

 1633 تبریز د.ع.پ تبریز

2 

زیدابی  تهره ان رگ چک  رست ار

اطداق   -از بخشهاو زایمان ) ربر

 بعد از زایمان ( -زایمان

 معاننت درمان

 1633 تبریز د.ع.پ تبریز

 1632 مرند  د.ع.پ تبریز معاننت درمان 1632ماماو نمونه ساو  6

 1633ماماو نمونه ساو 4
 تبریز د.ع.پ تبریز معاننت درمان

1633 
 

 1633 تبریز تبریز د.ع.پ معاننت درمان 1633ماماو نمونه ساو 5

 1631 تبریز د.ع.پ تبریز معاننت درمان 1631ماماو نمونه ساو 3

3 
همکارو در راه انددازو کار داه   

 فرایند آموزش  

 معاننت درمان
 1633 تبریز د.ع.پ تبریز

8 

تقدیر به جهت همکارو در طرح 

بددزن نردداز سددنکی کارکنددان  

 بهداشتی بادرج در پرننده

 معاننت درمان

 1684 تبریز یزد.ع.پ تبر

1 
تقدیر از ریاست دانشکده نقدت  

 با درج در پرننده

 ر یرس  دانشکده  
 1684 تبریز د.ع.پ تبریز

 1633 تهران نزارت بهداشت ندرمان معانن امور درمان ندارن تقدیر معانن درمان ندارن نزارت  11

(1) سوابق تحصیلي و افتخارات   
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 متبوع

11 
تقدیر براو همکارو در بر زارو 

 رنز پرستار

 ندارنمعانن امور درمان 
 1633 تبریز ذانشگاه علوم پزشکی تبریز

 88 تبریز ذانشگاه علوم پزشکی تبریز ریس دانشکده    رنه برتر   12

 11 تبریز ذانشگاه علوم پزشکی تبریز مدیر مطا عات   در  رنه آموزشی  2رتبه  16

 12 تبریز ذانشگاه علوم پزشکی تبریز معانن بهداشتی استان  بسرج ملی ایرانران   14

 

 

  

 

 







  

   شده :ي تدريس نظردروس تنوع  ( 1جدول )
 

 مقطع رشته واحد درسي
طرح 

 درسي

تعداد 

 واحد

سهم 

 مدرس

  ناحد 2  رنزانه شبانه 3ترم  کتابدارو-رادیو وژو تنظرم خانواده

  ناحد 2  4ترم مامایی تارخ نمقررات مامایی

  ناحد 4 + _در دو مقطع 6ترم  مامایی 1باردارو ن زایمان 

  ناحد 2 + رنزانه شبانه 3ترم  مامایی آموزش بهداشت ن تنظرم خانواده]

  ناحد 1  کارشناسی 1ترم  مامایی رنانشناسی زن نخانواده 

  ناحد 1.5  کارشناسی ارشد مامایی 4ترم  مامایی رنانشناسی زن نخانواده 

  احدن 1.5  کارشناسی ارشد مامایی 1ترم  مامایی  1بهداشت بارنرو 

  ناحد 1.5  کارشناسی ارشد مامایی 1ترم  مامایی تئوریها نمد هاو مامایی

  متغررر  مختلف کارشناسی  مامایی 2باردارو ن زایمان

  متغررر  مختلف کارشناسی مامایی 6باردارو ن زایمان

      

      

      

      

(2)فعالیتهاي آموزشي  
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 :  س بالیني سرپرستي شدهودرتنوع ( 2جدول )

 

 مقطع رشته واحد درسي
طرح 

 درسي

تعداد 

 واحد

سهم 

 مدرس

کارآموزو باردارو نزایمان در اطاق زایمان 

 برمارستانهاو طا قانی ن ا زهرا
     مامایی

کارآموزو بهداشت در فرلدهاو بهداشت امامره 

 نصفا 

 مامایی
    

کارآموزو برماریهاو زنان  در بخشهاو زنان همان 

 برمارستانها 

 مامایی
    

کارآموزو مامایی در بخشهاو مامایی همان 

 برمارستانها  

 مامایی
    

     مامایی کارآموزو نوزادان در برمارستان ا زهرا

     مامایی کارآموزو کودکان در برمارستان کودکان

     مامایی کارآموزو داخلی جراحی در برمارستان سرنا
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ف
دي

 نیمسال ر

 

نمره 

 ارزشیابي

ندانشجويا  

نمره 

 مبنا

تعداد 

 فرم
 درس

 85اسفند  کار اه آموزشی مزدنجرگ 1
سطح 

 عا ی
 مسئوو نهاد رهبرو 

2      

6      

 

 

 

 

 

 

ها و ...درماني، آموزش مداوم، كارگاه-( سخنراني علمي در دانشكده، مركز آموزشي4جدول )  

 مدت سخنراني تاريخ محل برنامه عنوان برنامه موضوع سخنراني رديف

1 
برحسب جلسه آموزشی تدنیگ 

 شده در معاننت درمان

آموزش سوپر نایزریگ 

 آموزشی برمارستانها
 ساعت مکمع 211 1633تا  1635 معاننت درمان

2 

)آموزش  در حاملگی کانسر پستان

 مدانم (

 )برنامه موجود است (

تشخرص ن غربا گرو   

کانسر پستان با 

رنیکردو بر حاملگی ن 

 کانسر پستان

 دقرقه61 آذر1683 تبریزد.پ. م 

6 
کانسر پستان در 

 حاملگی)کنفرانس(

تشخرص ن غربا گرو  

کانسر پستان با 

رنیکردو بر حاملگی ن 

 کانسر پستان

 دقرقه61 بهمگ1683 د.پ. م تبریز

 ریسک فاکتورهاو کانسر پستان 4

تشخرص ن غربا گرو   

کانسر پستان با 

رنیکردو بر حاملگی ن 

 کانسر پستان

 دقرقه  15 بهمگ نآذر 1683 ریزد.پ. م تب

 کانسر پستاناهمرت  5

تشخرص ن غربا گرو   

کانسر پستان با 

رنیکردو بر حاملگی ن 

 دقرقه  15 بهمگ نآذر 1683 د.پ. م تبریز
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 کانسر پستان

 اهمرت کانسر پستان 3

تشخرص ن غربا گرو   

کانسر پستان با 

رنیکردو بر حاملگی ن 

 کانسر پستان

 دقرقه  15 بهمگ  1683 د.پ. م تبریز

3 
کار اه آموزش خانواده )نیژه 

 دانشکویان استان (

تنظرم خانواده ن بهداشت 

 جنسی
 دانشگاه تبریز

 1685ن  1684

 1683ن 
 ساعت 2

8 
ک. رنش تحقرق در سرستمهاو 

 سالمت 
 رنزه  4 31 معاننت درمان رنش تحقرق 

 رنش تحقرق  ک رنش تحقرق نیژه پرستاران 1
تارو دانشکده پرس

 مامایی
86 

 غایت  3/12پنکشنبه ن جمعه ها از 

 1686ساو 21/12

 آموزش مشارکتی درمامایی  11
همایش سراسرو در 

 پرستارو نمامایی

دانشکده پرستارو 

 مامایی
 آبان 13ن  13 85

 11/12 33 معاننت درمان کار اه با همان نام  اداره کردن خونریزو بعد از زایمان  11

 یک رنزه 81 معاننت درمان بلوغ  زش در مامایی مشانره ن آمو 12

 ----- 33 معاننت درمان بارداو نزایمان  دنره هاو کمک بهرارو  16

14 
نقش ماما در ترنیج زایمان طبرعی 

 ن کاهش سزاریگ
 یک رنزه  86 معاننت درمان همان موضوع

 همایش مامایی در جامعه  15
بکار  ررو شرح نظایف 

 توسط ماماهاو شاغل

دانشکده پرستارو 

 مامایی
 رنزه  2 82

13 
کار اه آموزشی اصوو نگارش 

 مقاالت علمی 
 یک رنزه  33 معاننت درمان قسمت نتایج 

 ساعت 3 11/1/83 معاننت درمان دنره آموزشی پرسنل عفونت بعد از زایمان  13

 تساع 3 25/8/83 معاننت درمان دنره آموزشی پرسنل مشانره قبل از باردارو  18

 رنزه 6 33 معاننت درمان تدریس فرایند آموزش 11

 تدریس بهداشت ن تنظرم خانواده 21
دانشگاه تبریز نهاد 

 رهبرو
 ساعت 2 83اردیبهشت

21 
باز اموزو ماماهاو تسهرالت 

 زایمانی 
 ساعت  4  11بهمگ  مرکز بهداشت استان   تدریس 

 

 

 

   هاارگاه(  مشارکت در ادارة کار گروهي، پانل و ک5جدول )
)اداره همکاری ویک مورد نیز گزارش نویسی (–) فرایند آموزش ولی در راه اندازی دو کارگاهدر مورد باال آورده شده است 

 راه اندازی داشته ام دو مورد هم دبیر برنامه آموزش مداوم بوده ام. خونریزی بعد از زایمان (
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 تاريخ مكان نقش عنوان کارگاه رديف
مدت 

 اجرا

1 
ن رگ کار اه کنترو خونریزو بعد از ا

 زایمان

 راه اندازو

 سخنرانی
 رنزیک  11/12/33 معاننت درمان

2 

کار اه آموزشی فرایند آموزش نیژه 

 سوپرنایزریگ آموزشی

 همکارو در 

 راه اندازو

 سخنرانی

Come 23 دن رنز 1633خرداد  28ن 

مدرس ن  کار اه رنش تحقرق نیژه پرستاران  6
fasilator 

   نشکده پرستارودا

6 
 مدرس  آموزش مدانم کانسر پستان   کار اه

 دبرر برنامه fن 
 رنز  1 83آذر  21 دانشکده پرستارو

4 
 مدرس  کنفرانس آموزش مدانم کانسر پستان  

 دبرر برنامهfن 
 رنز 1 83بهمگ  6 دانشکده پرستارو

 

 ساير فعالیتها(  6جدول )

 

 ختم شروع مقام مسئول موضوع رديف
دت م

 اجرا

    مکله دانشکده براو مکله دانشکده  مقاالت دانرو  1

2 
تحقرقاتی براو  هاو دانرو طرح

 ترمهاو پژنهشی دانشگاه 
    

6 
نیراستارو مقاالت در مکله علوم 

 پزشکی تبریز

سر دبرر علوم پزشکی 

 تبریز
   

4 
 تعداد متنابهی رنایی 

 پرسشنامه در دانشکده 
    

5 

براو همایش زایمان دانرو  مقا ه 

 رئرس همایش طبرعی

 1633اسفند 

 

. 

  

  تا بحاو ترر 1683 معانن پژنهشی عضو ترم پژنهشی مامایی 3

3 
عضو کمرته تحقرقات ن برنامه ریزو  

 ترم مامایی
   1688 ترر 1683 معانن پژنهشی

   

 
3 فعالیتهاي پژوهشي   
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 ( خالصة مقاله در سمینار و کنگره1جدول )

ف
دي

 ر

 

 عنوان سمینار يا کنگره عنوان خالصة مقاله
تاريخ 

 برگزاري
 محل برگزاري

 ببرسی خصوصرات مربی با رنی ایده او از دید  اه دانشکویان   1

همدداهنگی آمددوزش ن 

بهداشددت ندرمددان  در 

 پرستارو نمامایی  

مهددر  23ن 23

31 
 تهران

 بررسی نرازهاو آموزشی مادران بعد از زایمان   2
همدددایش سدددرایرو  

 زایمان طبرعی

 8ن  3

   83اسفند
 تبریز

 نقش تحریک حسی پوست به پوست )کانگورن( 6
و ارمحرنمرت ن رانبد 

 حسی 

مهددددر  11ن 11

1681 
 تبریز

 تدنیگ ا گوو ارزشرابی برداشت کلی  برمار از برمارستان  4

همایش رنسا نمدیران 

برمارستانهاو سراسدر  

 کشور 

 2تدددددددا 61

 31اردیبهشت 
 کرمان

 بارو حسیمحرنمرت از خواب ناشی از  ران 5
محرنمرت ن رانبدارو  

 حسی 

مهددددر  11ن 11

1681 
 تبریز

3 
مشکالت جنسی مادران باردار مراجعه کننده به مراکز بهداسدتی  

 درمانی  

خددانواده نمشددکالت  

 جنسی

مهددر   24ن 26

1682 
 شاهد تهران

3 
آ اهی ن عملکرد مادران مراجعه کننده به مذاکز بهداشتی درمانی 

 فونتهاو ادرارو کودکاندر خصوص ریسک فاکتورهاو ع

همایش برگ ا مللی 

 کودکان
 تهران  1682مهر 25

 بررسی بکار  ررو شرح نظایف حرفه مامایی 8
جایگاه حرفه مامایی 

 در جامعه

 61ن 21

 1682مهر
 تبریز

1 
ارتباط پاتو وژو هرپرپالزو بدخرم پرنستات ن ضخامت  جدار 

 مثانه 

یازدهمرگ کنگره برگ 

 ا مللی  انرن وژو

 21ا ی   1ا  ت 

 2118ژنئگ 
 

 تهران 

 سنگ شکنی برنن اندامی ن شاخص توده بدن  11
یازدهمرگ کنگره برگ 

 ا مللی  انرن وژو

 21ا ی   1تا   

 2118ژنئگ 
 تهران 

 آموزس مشارکتی در  مامایی  11

همایش سراسرو 

آموزش با رنی در 

 پرستارو نمامایی

آبان  13ن 13

1685 
 تبریز 
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12 Study on seasonal variation of sperm 

characteristics in infertile men  

12thvcongress of 

Iranian 

urological 

association 

14-

17may2009 
 تهران

16 Relation of various pathology of benign prostatic 

hyperplasia and bladder wall thickness 

11thvcongress of 

Iranian 

urological 

association 

 st1-May29

june2008 
 تهران

  نرازهاو آموزشی مادران بعد از زایمان  14
اسفند  8ن  3

1685 
 تبریز

15 

با سایر اقدامات تشخرصی CBEمقایسه دقت تشخرصی رنش 

پاراکلرنکی اقدامات تشخرصی پاراکلرنرکی توده هاو پستانی بر 

 تبریز  برمار مراجعه کننده به برمارستان بهبود 1111رنو 

برماریهاو پستان  

مرکز تحقرقات سرطان 

پستان جهاد 

دانشگاهی علوم 

پزشکی تهران زمستان 

88 

اسفند  3ن5

88 
 تهران 

13 
تطابق پاتو وژو با سایر اقدامات تشخرصی انکام شده در برمارانی 

 با توده پستانی 

برماریهاو پستان  

مرکز تحقرقات سرطان 

پستان جهاد 

دانشگاهی علوم 

ی تهران زمستان پزشک

88 

اسفند  3ن5

88 
 تهران 

13 
انکام شده بر رنو زنان مراجعه کننده به CBEنتایج یکسا ه 

 برمارستان بهبود تبریز

برماریهاو پستان  

مرکز تحقرقات سرطان 

پستان جهاد 

دانشگاهی علوم 

پزشکی تهران زمستان 

88 

اسفند  3ن5

88 
 تهران 

 تبریز 11بهمگ  تبر یز و سمرنار خونریزو غرر طبرعی باردار 18

  11بهمگ  د پ م تبریز آمار  11

 IUDتاثرر النندر استنشاقی بر اضطراب ناشی از   21

یازدهمرگ کنگره برگ 

ا مللی دانشگاه ازاد 

 اسالمی تابستانی 

11 
 

 

 تبریز

 تاثرر حمایت همتایان بر افسرد ی پس از زایمان  21
کنگره برگ ا مللی ارتقا 

 سالمت زنان 
 ارنمره 12

22 
تاثرر دریافت حمایت اجتماعی همتا محور بر اضطراب زنان شکم 

 انو 

سمرنار سراسرس 

 پستار ماما پژنهش 
  لستان  12
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 ( راهنمايي، مشاوره و داوري پاياننامة هاي تكمیلي2جدول )

شدن مجوز  به عنوان غیر هیات علمي حق راهنمايي پايان نامه را نداشتم واز زمان هیات علمي: نكته 

 راهنمايي در شوراي دانشكده تحت بررسي است
 

ف
دي

 ر

 رشته سال دانشجو نام موضوع پايان نامه
مقطع 

 آموزشي

نوع 

 همكاري

1 
ارتباط سطح پالسمایی سلنروم با نقوع پره 

 اکالمپسی 
 ناظر   مامایی فوق  رسانس  26/11/83 پایان نامه 

2 
شاخص هاو تگ سنکی مادران قبل از ارتباط 

 زایمان با پرامدهاو حاملگی 
 راهنما  مامایی فوق  رسانس 88فرنردیگ  پایان نامه

 

 

 
 

 

  ( طرح تحقیقاتي                                                                                           3جدول )

ف
دي

 ر

 

 

 عنوان طرح تحقیقاتي
 تاريخ

 تصويب

میزان 

 پیشرفت
 دستگاه مجري

 نقش هیات علمي

ي
جر

م
ر  

كا
هم

ور 
شا

م
 

1 
بررسی رفتار درمانی به ازاو هر مشکل در ساکنرگ مناطق شما غرب 

 استان آذربایکانشرقی
  +  معاننت درمان اتمام 1638

 81ساعت   معاننت درمان اتمام 1683 نراز سنکی آموزشی شاغلرگ درمانی  2

6 
ط هوش هرکانی با رضایت از زند ی زناشویی در برگ ارتبا

 پرستاران ن ماماهاو شاغل 
     دردانرو 1683

  +   د ع تبریز  اتمام  1688 ارتباط شاخص هاو مختلف تگ سنکی با پرامدهاو باردارو ن زایمان  4

   + یز  د ع تبر اتمام 11 تاثرر ارنماتراپی استنشاقی  رمو بر تهوع ن استفراغ باردارو  5

3 
 تاثرر کپسوو دارچرگ بر درد دنره و پستان 

  د ع تبریز   درحاو انکام  11
 

+ 
 

  +  د ع تبریز   اتمام 11 تاثرر همتایان بر اضطراب ن اعتماد بنفس ن افسرد ی پس از زاسمان  3

  +  ز  د ع تبری اتمام 11 اثر بخشی بسته آموزشی جنسی بر بانر ن عملکرد جنسی زنان باردار  8
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1 
مقایسه اثر مفنامرک ن راه پنج انگشت بر خونریزو ناشی از نی یو دو 

 مسی 

11 
   + د ع تبریز   اتمام 
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 شده در مجالت علمي( مقاالت چاپ4جدول )

 

ف
دي

 ر

 

 

 عنوان مقاله

 

 

 تاريخ پذيرش ناشر نام مجله

 نقش هیات علمي

نويسنده 

 اصلي
 همكار

1 
وارد سزاریگ در استان بررسی آمارو ن مرزان م

 آذربایکا نشرقی

مکله پزشکی د ع پ 

 تبریز
 د ع پ تبریز

 43ساو سی شماره 

 31تابستان 
  رابط 

2 
بررسی خصوصرات مربی با رنی ایده او از دید 

  اه دانشکویان مامایی

مکله دانشکده 

 پزشکی تهران 
 +   1631آبا ن  د ع پ تهران 

6 

 بررسی ارتباط برخی مشخصات فردو

 د ع پ اراک  مکله ره آنرد دانش  فاصله  ذارو برگ تو دها ن... –اجتماعی مادر 

 ساو دنم

 بهار  21شماره   

 1633 

 + 

4 
دالیل انتخاب مراکز جهت مذاجعه سرپایی ن 

 بسترو 

مکله پزشکی د ع پ 

 تبریز
 +   51شماره  82پایرز  د ع پ تبریز

5 
د ع پ مکله پزشکی  خود درمانی ساکنرگ شما غرب 

 تبریز
 +   51شماره  82پایرز  د ع پ تبریز

3 
بررسی رفتار ساکنرگ منطقه شما غرب در 

 موارد ابتال به برمارو 

مکله پزشکی د ع پ 

 تبریز
 +   51شماره  82پایرز  د ع پ تبریز

3 
The effect of sex education on the 

sex ual function of women in first 

half of pregnancy   
JSC  2112 د  ع   ت  + 

8 

بانرها ن رفتارهاو جنسی زنان باردار مراجعه 

مراکز بهداشتی درمانی شهرستان کننده به 

 کرج 

مکله زنان مامایی 

 1شماره 15ایران دنره 

 14-3صفحه 

 +  1611پایرز  تهران 

1 
Inhaled lavender effect on anxiety  

&pain caused from intrauterine 

device insertion   
JCS  تبریز 

2112-1(4)-255-

231 
 + 

10 
Comparing the effect of mefenamic 

acid and vitex agnus on intrauterian 

device induced bleeding  

JCS تبریز 
2116 -2(6)245-

254 
+  

11 
The effect of peers support on 

postpartum depression  JCS تبریز 
2116-2(6)263-

244 
 + 
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12 
Effect aromatherapy of lemon on 

vomiting and nausa 
Iranian red 

crescent mrdical 

journal  
  +  دنبی 

12 
تاثرر دریافت حمایت اجتماعی همتا محور بر 

 اضطراب زنان شکم انو 

مکله توسعه پژنهش 

 در پرستارو مامایی 
 +  12مهر    لستان 

 

 

 

 مة کتاب( تالیف و ترج5جدول )

ف
دي

 ر

 

 

 عنوان کتاب
 تاريخ انتشار  نوع

 تحت چاپ ترجمه راهنماو پرشگررو از باردارو  1

2 
موافقت شوراو  تا رف ن  رنیکرد سرپایی در مامایی

 ترجمه د ع پ تبریز
 

 چاپ شده  ترجمه  رنهی  راهنماو جهانی براو ارائه دهند ان خدمات بهداشتی  6

4 
اداره خونریزو  امایی /مد ها و آموزش مامایی اصوو آموزش باو مربران م

 پس از زایمان 
 چاپ شده  ترجمه 
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 ها يا شوراهاي رسمي( عضويت در کمیته6جدول )

ف
دي

 ر

 مقام منصوب کننده تاريخ عنوان کمیته يا شورا

 معانن پژنهشی 83اسفند  8ن  3 اجرایی همایش زایمان طبرعی  1

 دبرر برنامه 83اسفند  8 3رعی جلسه هرات رئرسه همایش زایمان طب 2

 معانن درمان 84 عضو کمرته طرح نراز سنکی شاغلرگ بهداشتی در مانی استان 6

 معانن آموزشی دانشکده   86 آموزش مدانم دانشکده  4

 رئرس دانشکده  84 -86 شوراو آموزشی دانشکده  5

 رئرس دانشکده  84 -86 شوراو پژنهشی  دانشکده 3

 رئرس دانشگاه 84 -86 پژنهشی  دانشگاهشوراو  3

 رئرس دانشکده  84 -86 شوراو تحصرالت تکمرلی دانشکده    8

 رئرس دانشکده  84 -86 کمرته استراتژیک پالن دانشکده 1

 رئرس اداره پرستارو استان 35 آموزشی ن پژنهشی اداره پرستارو معاننت درمان 11

 رئرس اداره پرستارو استان 33-35 جامع تدنیگ پرستارو جامعه نگر در شبکه  11

 رئرس دانشگاه  35-33 شوراو ترنیج نزایمان طبرعی استان 12

 رئرس دانشگاه شهرد بهشتی  31 هماهنگی در آموزش پرستارو نمامایی  16

 معانن پژنهشی  82 علمی همایش سراسرو جایگاه حرفه او مامایی در جامعه  14

 معانن پژنهشی 83 یعلمی همایش زایمان طبرع 15

13    

18    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 فعالیتهاي اجرايي  
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 سمتهاي مديريتي و اجرائي 

ف
دي

 ر

 عنوان يا سمت

 مدت تاريخ

 خاتمه شروع

 ساو 2 83  84 مدیر اجرایی مکله علوم پزشکی تبریز  1

  تا بحاو 83 مدیر اجرایی مکله علوم پزشکی تبریز 2

 ماه  8 86 82 تبریز مکله علوم پزشکیمدیر داخلی  6

 ساو 1 84  86 عضو شوراو پژنهشی دانشگاه علوم پزشکی  تبریز 4

 ماه  5 86  86 مسئوو امور پایاننامه ها ن طرح هاو پژنهشی  5

 ساو 1 84  86 معانن پژنهشی دانشکده پرستارو نمامایی 3

 ساو 6 38 35 کارشناس آموزش معاننت درمان حوزه پرستارو مامایی  3

 ساو  1 11 11 عضو کمرته علمی همایش تازه هاو عفونی پرستارو کودکان  8

1     
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 ( تقديرها و تشكرها2دول )ج

ف
دي

 ر

 

 تاريخ مقام صادر کننده موضوع تقدير و تشكّر

   در قسمت افتخارات آمده است  1

2    

6    

 

 
 

 

 

 

ف
دي

ر
 

 مدّت موضوع
 سال شهر مجري 

 1683 تبریز مرکز آزمون زبان–اداره بورس ها   MCHEقبو ی در آزمون زبان  1

 1633 تبریز معاننت پژنهشی رنز 2 شرکت در کار اه رنش تحقرق  2

6 
شرکت رنش تحقرق در سرستم هاو 

 بهداشتی

 رنز 2
 1633 تبریز مرکز پزشکی جامعه نگر

4 
آمار ن اپردمرو وژو در تحقرقات 

 بهداشتی 

 رنز 2
 1633 تبریز معاننت پژنهشی

 1638 تبریز معاننت پژنهشی رنز  4 رنش تحقرق پرشرفته 5

3 
پژنهشهاو کرفی به رنش بحث 

  رنهی

 رنز 2
 1633 تبریز مرکز پزشکی جامعه نگر

3 Sampling 1 1681 تبریز مرکز پزشکی جامعه نگر رنز 

 1686 تبریز د.پ.مامایی رنز HSR 1کنفرانس  8

 1683 تبریز یید.پ.ماما رنز 4 تکزیه نتحلرل آمارو  1

 1683 تبریز د.پ.مامایی رنز  1 آزمون تحلرل آزمونهاو عرنی  11

 1638 تبریز مرکز بهورزو  رنز  2 ارتقاو مستمر کرفرت  11

 1633 تبریز معاننت درمان رنز  1 اداره کردن خونریزو بعد از زایمان  12

16 
سمرنار یک رنزه مسئو رگ ن 

 کارشناسان مامایی

 رنز  1
 1633 تهران بهداشت  نزارت

 1633 تبریز معاننت درمان رنز  6 فرایند آموزش  14

 1632 تبریز سازمان امور استخدامی رنز  16 دنره آموزش عمومی توجرهی 15

 1684ن 1686 تبریز موسسسه فگ آنران ماه  ICDL 4دنره هاو هفتگانه  13

(  5) فعالیتهاي توسعه فردي  
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 رنز   هفته  6 

 1638 تبریز معاننت آموزشی  رنز 2 ارتقا کرفرت در آموزش پزشکی  13

18 
مامایی ننقش آن در تامرگ سالمت 

 مادران )مقایسه ایران نجهان (
 1638 تهران مدیر کل خدمات درمانی انرژانس کشور رنز 1

 1638 تهران  اداره سالمت نزارت بهداشت  رنز  1 ایدز در مامایی  11

 1631 بریزت مرکز مطا عات نتوسعه  رنز  2 برنامه ریزو درسی  21

21 Scientific writing  2  1683 تبریز معاننت پژنهشی  رنز 

  ت د.پ.مامایی رنز  log book 1تدنیگ طر ح درس  22

 

 

 

 

 

 

 1683 تبریز معاننت پژنهشی  رنز  2 اخالق در پژنهش  26

24 CPR 2 1684 تبریز دپ مامایی  رنز 

  1684 تبریز پزشکی قانونی  رنز  1 سقط جنرگ  25

 1681 تبریز اداره درمان رنز  1 مشانره ن آموزش در مامایی  23

 1686 تبریز دپ مامایی رنز 1 آشنایی با نسایل سمعی نبصرو  23

 1685 تبریز مرکز مهارتهاو با رنی رنز 6 کار اه احرا نوزاد  28

 1685 تبریز پزشکی قانونی  رنز 1  تشخرص پرش از تو د 21

 1684 تبریز مرکز اطالع رسانی نآمار عتسا SPSS  61دنره  61

 1684 تبریز دپ مامایی ساعت  رنز 55 دنره هاو زبان دانشکده   61

 1686 تبریز دپ مامایی رنز ESD  1دنره بحث علمی  62

 1685 تبریز دپ مامایی رنزEBM  2کار اه  66

 1685 تبریز معاننت پژنهشی  رنز MANAGER 1 کار اه رفرانس 64

 1683 تبریز معاننت پژنهشی  رنز 1 او اختصاثی اخالق پزشکی کده 65

 1683 تبریز دپ مامایی رنز 1 دنره ارزشرابی درننی  63

 1683 تبریز دپ مامایی رنز 1 آموزش مدانم کانسر پستان    63

68 
 

 1686 تبریز دپ مامایی رنز 1 مراقبت  از زخم در منزو     

 1683 تبریز دپ مامایی رنز 1 آموزش مدانم کانسر پستان    61

41 
کار اه آموزشی تحریکات پوستی 

 نبویایی

 رنز1
 25/3/83 تبریز دپ مامایی

41 
کار اه آموزشی تطابق با باردارو ن 

 فرزیو وژو درد زایمان 

 رنز 1
 18/3/83 تبریز دپ مامایی
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42 
کنفرانس یکرنزه زایمان در آب ن 

 سایر رنشهاو زایمان آسان

 رنز 1
 26/8/83 تبریز اییدپ مام

 38مرداد  5ن 6 تبریز مرکز آموزش بهورزو رنز 2 ارتقا مستمر کرفرت 46

 25/6/31 تبریز معاننت درمان  رنز 1 ایدز در مامایی 44

 81 تبریز معاننت درمان رنز 1 ارتقا کرفرت در خدمات مامایی 43

 81 تبریز مرکز مطا غات تبریز ساعت 21 آموزش با رنی اثر بخش 45

 84 تبریز د پ مامایی ساعت 55 دنره زبان 43

 88 تبریز مرکز مطا عات ساعت 13 انتقاو دانش 43

 88 تبریز مرکز مطا عات ساعت 3 آشنایی با دانش پژنهی 48

 88 تبریز مرکز مطا عات ساعت  18 مشانره ن تنظرم خانواده  41

51 Certificate of participation  88 تبریز عاتمرکز مطا  دنره کامل 

51 

بررسی شروع کم نزنی ن تعررگ 

سرانکام نوزادو در نوزادان کم نزن 

ن خرلی کم نزن بسترو در بخش 

NICU برمارستان ا زهراو تبریز 

 

کنگره سراسرس سالمت نوزادان ایران )مراقبت 

 خانواده محور (
 88مرداد 

52 

ارزیابی توصرفی نضعرت نهایی 

ونروم سالمت نوزادان آغشته به موک

 بسترو در بخش 

 
کنگره سراسرس سالمت نوزادان ایران )مراقبت 

 خانواده محور (
 88مرداد 

 88  مرکز مطا عات  دنره کامل مهارتهاو دانشگاهی   56

54 
 واهی حضور در طرح ضرافت 

 اندیشه استادان 

 ساعت  62
 11  مرکز هم اندیشی نهاد نمایند ی مقام رهبرو 

 11  دانشکده پرستارو مامایی یک رنزه  END NOTEرفرانس نویسی ن  55

 12  دانشکده پرستارو مامایی یک رنزه اصوو پایه در تکزیه ن تحلرل داده ها   53

 12  دانشکده پرستارو مامایی ساعت  2 آموزش ا کترننرکی  53

58 
 1جستکوو منابع ا کترننرکی سطح 

  2ن 

 ساعت  15
 12  دانشکده پرستارو مامایی

51 
ارزیابی سالمت جنرگ در دنران 

 باردرو

 یک رنزه 
 12  دانشکده پرستارو مامایی

 

 

 

 

 

 

 

 

 


