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  يو آموزش يسوابق علم

 
 الت :یتحص 

 

 اتمام شروع دانشگاه گرایش رشته مقطع

 1371 1367 علوم پزشکي كرمانشاه - مامایي كارشناسي

 1379 1377 علوم پزشکي اهواز بهداشت مادر و كودک مامایي رشدناسي اكارش

 
 

 :مقاالت چاپ شده

 

 "مجله علمي پژوهشي علوم پزشکي گرگان، "بررسي پیامدهای بارداری در زنان باردار با تست چالش گلوكز غیرطبیعي و تست تحمل گلوكز طبیعي ،

 1392تابستان 

 " مجله علمي پژوهشي دانشکده "ن فیزیولوژیک بر شدت درد و طول مدت مرحله دوم زایمان در زنان نخست زاآمادگي زایما یها كالس ریتأثبررسي ،

 1391پیراپزشکي كرمانشاه،  بهار 

 " نیتأم ، مجله پزشکي"قرار دادن سوند فولي در دهانه رحم بر آمادگي سرویکس قبل از القاء زایمان و نتایج بارداری در زنان باردار ترم  ریتأثبررسي 

 1381، تابستان اجتماعي

 

 :کتابو ترجمه  فیتأل

 

  1390، بستان طاقهای  زنان و مامایي، انتشارات فیزیوتراپي برای وضعیت نامه درسترجمه كتاب 

 
 :طرح پژوهشي مصوب

 

 های آمادگي زایمان فیزیولوژیک بر شدت درد و طول مدت مرحله دوم زایمانكالس ریتأث 
 :علمي ینارهایسمو  ها کنفرانسسخنراني در 

 

  1394 بهمندر  "اختالالت ترومبوآمبولي در بارداری"سخنراني با موضوع 

  دوره[ 3] جمعا 1394 بهمندر  "زایمان فیزیولوژیک"سخنراني با موضوع 

  1394 بهمندر  "اعتیاد در بارداری"سخنراني با موضوع 

  1394در خرداد  "های زنان و مامایياورژانس"سخنراني با موضوع 

  11/12/1389در تاریخ  "پاپ اسمیر –آشنایي با غربالگری سرطان سرویکس "در كنفرانس  "پاپ اسمیر"سخنراني با موضوع 

  24/11/1389در تاریخ  "پاپ اسمیر –آشنایي با غربالگری سرطان سرویکس "در كنفرانس  "پاپ اسمیر"سخنراني با موضوع 

  27/11/1389در تاریخ  "زایمان فیزیولوژیک"ر كنفرانسد "پس از زایمان یها ورزش"سخنراني با موضوع 

 22/10/1389 تاریخ در "فیزیولوژیک زایمان"كنفرانس در "زایمان از پس یها ورزش" موضوع با سخنراني 
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 :داخلي یها کنگرهمقاالت ارائه شده در سمینارها و 

 
 "94، اسفند دانشگاه آزاد ارومیه "، همایش سالمت جوانان نقش ورزش در سالمت جوانان 

 "94دانشگاه آزاد ارومیه ، اسفند "، همایش سالمت جوانان نقش خانواده در سالمت جوانان 

 "94اسفند  "رابطه سقط و سرطان پستان 

 "94، كنگره بین المللي اخالق پزشکي دانشگاه تهران، بهمن "بررسي علل ترخیص با رضایت شخصي و تعارضات اخالقي 

 " 94، علوم پزشکي ایران، مهر"سالمت زنانخود مراقبتي و اهمیت آن در 

 " 94، علوم پزشکي ایران، مهر"اهمیت سبک زندگي سالم در سالمت زنان 

 " مورد خزیدن نوزاد روی سینه مادر  73بررسي(Breast crawl)  آن بر شروع شیردهي و تثبیت درجه حرارت نوزاد )بیمارستان معتضدی  ریتأثو

 1392و مامایي سنندج، آبان  یپرستاردانشکده  ، پنجمین همایش سراسری"كرمانشاه(

 "1391 ، دانشگاه علوم پزشکي كرمانشاه، اسفند"خاطره گویي بر كاهش شدت افسردگي افراد سالمند ریتأث 

 "مامایي،  زنان و يالملل نیب، نهمین كنگره "بررسي پیامدهای بارداری در زنان باردار با تست چالش گلوكز غیرطبیعي و تست تحمل گلوكز طبیعي

 1390آبان  ،دانشگاه علوم پزشکي ایران

 "مزمن، دانشگاه علوم  یها یماریبپرستاری و مامایي در  یها مراقبت، همایش سراسری "دوران بارداری در كاهش عوارض فشارخون یها مراقبت ریتأث

 90پزشکي كرمانشاه، اسفند

 "90مزمن، دانشگاه علوم پزشکي كرمانشاه، اسفند  یها یماریبتاری و مامایي در پرس یها مراقبت، همایش سراسری "فقر آهن در بارداری يخون كم 

 "90ویژه، دانشگاه علوم پزشکي كرمانشاه، آذر  یها مراقبت، همایش سراسری "علل بستری زنان باردار در بخش مراقبت ویژه 

 " 90رتقای سالمت جوانان،  دانشگاه علوم پزشکي كرمانشاه، تیرهمایش سراسری ا ،"سال 20مقایسه پیامدهای مادری و جنیني در سنین زیر و باالی 

 " زنان و زایمان دانشگاه  يالملل نیب، دوازدهمین كنگره "آمادگي زایمان فیزیولوژیک بر شدت درد و طول مدت مرحله دوم زایمان یها كالس ریتأث

 89علوم پزشکي ایران، آبان 

 "88، كنگره بارداری ایمن، دانشگاه شهید بهشتي، اسفند"بررسي پیامدهای بارداری در زنان نخست زای مسن 

 "ي زنان و مامایي دانشگاه علوم پزشکي ایران، الملل نیب، هشتمین كنگره "زابررسي ارتباط سن مادر با پیامدهای مادری و جنیني در زنان باردار نخست

 88آبان 

 " ایراندانشگاه علوم پزشکي زنان و مامایي  يالملل نیب، هشتمین كنگره "زندگي یزا استرساز زایمان و ارتباط آن با رویدادهای  شیوع افسردگي پس، 

 88آبان 

 "  مع ، همایش جا "قرار دادن سوند فولي در دهانه رحم بر آمادگي سرویکس قبل از القاء زایمان و نتایج بارداری در زنان باردار ترم ریتأثبررسي

 80پرستاری و مامایي، دانشگاه علوم پزشکي كرمانشاه، اسفند 

 

 هاموفقیت

 

  1377در سال استاني مامای نمونه 

  1384در سال استاني مامای نمونه 

  1388مامای نمونه کشوری در سال 

  مورد تشویق کتبي با درج در پرونده پرسنلي 20بیش از 

 

 

 

 

 

 



 سوابق تدریس

 

 94-95مسال دوم ،نی2بارداری و زایمان 

  94-95اصول خدمات بهداشتي، نیمسال دوم 

  94-95پرستاری بهداشت مادر و نوزاد، نیمسال اول 

  93-94اصول خدمات بهداشتي، نیمسال دوم 

  93-94بهداشت مادر و کودک، نیمسال اول 

  تاکنون 1387کارآموزی بارداری و زایمان،از سال 

  1381ا ت 1379کارآموزی بارداری و زایمان،از سال 

 

 سوابق اجرایي

 
 :سوابق شغلي

 

  1382تا  1374مامای بخش لیبر و زایمان از سال 

  1386 تا 1383سوپروایزر آموزشي و بالیني از سال 

  1386 تا 1383سوپروایزر كنترل عفونت بیمارستاني از سال 

  1386 تا 1383از سال  )مسئول بهبود كیفیت بیمارستان( بیمارستاني یها تهیكممسئول برگزاری 

 1394 تیر تا 1387سئول زایشگاه از سال م 

  1394دانشکده پرستاری مامایي دانشگاه علوم پزشکي كرمانشاه از مرداد  يعلم ئتیهعضو 

 

 در بیمارستان: برگزاری کارگاه

 

 تاريخ شروع عنوان كارگاه رديف
تاريخ 
 خاتمه

مدت 
 دوره)ساعت(

تعداد 
 كننده شركت

 مدرسین

 گروه اطفال+گروه بیهوشي 32 20 2/4/84 31/3/84 زادكارگاه احیاي نو 1

 گروه اطفال+گروه بیهوشي 33 20 9/4/84 7/4/84 كارگاه احیاي نوزاد 2

 گروه بیهوشي 35 20 6/5/84 4/5/84 بزرگسال CPRكارگاه 3

 گروه بیهوشي 22 20 13/5/84 11/5/84 بزرگسال CPRگارگاه 4

5 
نجات و  و كارگاه امداد

 لیهاو يها كمک
15/9/84 5/10/84 

 
20 

 
23 

 احمر هاللسازمان 
 )آقاي خردمندي(

6 
تغذيه با  جيتروكارگاه 

 شیر مادر
 گروه اطفال+گروه زنان 38 20 21/2/85 19/2/85

7 
 يسينو گزارشكارگاه 

 در پرستاري
 29 8 همان روز 27/2/85

 دانشگاه علوم پزشکي
 )خانم اسکندري(

 گروه اطفال+گروه بیهوشي 33 20 15/4/85 13/4/85 كارگاه احیاي نوزاد 8

 مامايي-دانشکده پرستاريگروه بیهوشي  38 20 25/5/85 23/5/85 بزرگسال CPRكارگاه 9

10 
كارگاه فرآيند پرستاري 

 بیمار محور
 شهید بهشتي دانشگاه 40 24 17/9/85 15/9/85

 بیهوشيگروه اطفال+گروه  28 20 14/10/85 12/10/85 كارگاه احیاي نوزاد 11

 دانشکده پرستاري ECG 2/11/85 5/11/85 24 25كارگاه تفسیر  12

 دانشکده پرستاري ECG 16/11/85 19/11/85 24 22كارگاه تفسیر  13

14 
 يمستندسازكارگاه 

 9001-2000ايزو 
 BUReau Veritasشركت  20 24 10/2/86 8/2/86

15 
 يمستندسازكارگاه 

 9001-2000ايزو 
 BUReau Veritasشركت  20 24 21/2/86 19/2/86

 

 

 



 
 :(EDO)بیمارستاني  یها تهیکمعضویت در 

 
 1394ا ت 1387ترویج زایمان طبیعي و ترویج تغذیه با شیر مادر از سال  تهیكم ریدب 

 1386 تا 1384كمیته آموزش و پژوهش بیمارستان از سال  دبیر 

 1383 تا 1380ترجمه از سال  تهیدر كم عضویت 

 1394 تا 1388نوزادان از سال  ریوم مرگ تهیدر كم عضویت 

 1394تا  1385از سال  ریوم مرگ تهیدر كم عضویت 

 1394تا  1390حاكمیت بالیني بیمارستان از سال  تهیدر كم عضویت 

 1394تا  1385از سال  يمارستانیب یها عفونتبهداشت و كنترل  تهیدر كم عضویت 

 1386 تا 1384مدیریت كیفي بیمارستان از سال  تهیدر كم عضویت 

 1386 تا 1384نظارت و ارزشیابي دروني بیمارستان از سال  تهیدر كم عضویت 

 1394تا  1391ایمني بیمار از سال  تهیدر كم عضویت 

 1394تا  1384آمار و اسناد از سال  تهیعضویت در كم 

 هاها و توانایيمهارت

 
 : ICDLیها مهارتآشنایي با 

 

 دوره  گذراندنWindows 2000   

 ذراندن دورهگ Internet 

  گذراندن دورهMicrosoft Word 

  گذراندن دورهMicrosoft PowerPoint 

  گذراندن دوره صفحه گستردهMicrosoft Excel 

  اطالعاتي  يها بانکگذراندن دورهMicrosoft Access  

 

 :انگلیسيان بزآشنایي با 

 

  ي زبان انگلیسي تا ها دورهگذراندن موفقAdvanced 4 زبان ايران از كانون 

  موفقیت در آزمونMSRT  1391در شهريور 

  موفقیت در آزمونTOEFL  1383دانشگاه تربیت مدرس در سال 

 

 


