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 مشخصات فردي
   مهین کیاني مسکنام و نام خانوادگي: 

 mahin.kiani91@gmail.comپست الکترونیک : 

 25552525 تلفن محل کار :

 دانشگاه علوم پزشکي تربت حیدریهآدرس محل کار : 

 مربيمرتبه دانشگاهي : 

 

 

  الف( سوابق تحصيلي

 

 سال تحصیل محل تحصیل يلیرشته تحص مقطع

 

 کاردانی

 

 ییماما

 

 

علوم دانشگاه 

 سبزوارپزشکی 

 

10/10/0831 

 

 کارشناسی

 

 

 مامایی

 

دانشگاه علوم 

 شاهرود پزشکی

 

 

10/00/0833 

 

 کارشناسی ارشد

 

 مامایی

 

دانشگاه 

پرستاری 

 مشهد مامایی

 

10/10/0831 

 

             

 ب ( عنوان پایان نامه هاي زمان تحصيل 
درزنان مبتال به  یدازولمترون وقرص خوراکی یتوواژکسف ینالواژ یافش یدرمان یتموفق یزانم یا یسهمقا یبررس
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 کارآموزي(-عملي -*تدریس )تئوري

 
 کس   محل ع
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 *سخنراني در کارگاه هاي آموزشي

 

 

 

 دانشگاه محل تدريس مقطع رشته  عنوان درس رديف

تعداد 

واحد 

 نظری

تعداد واحد 

 عملی

 - 1.0 ریهدانشگاه علوم پزشکی تربت حید کارشناسی مامایی 0بارداری وزایمان  0

کارآموزی بارداری  1

زایمان طبیعی و غیر 

 طبیعی
 01.01 - دانشگاه علوم پزشکی تربت حیدریه کارشناسی مامایی

کار آموزی بیماری  8

 های  زنان زایمان
 6.00 - دانشگاه علوم پزشکی تربت حیدریه کارشناسی مامایی

بیماری های  زنان  1

 زایمان 
 - 0.6 م پزشکی تربت حیدریهدانشگاه علو کارشناسی مامایی

مدرس دوره کوتاه  6

مدت تربیت مربی 

کالس ها آمادگی 

 برای زایمان

 - امتیاز01 دانشگاه علوم پزشکی تربت حیدریه کارشناسی مامایی

 - 1.1 دانشگاه علوم پزشکی تربت حیدریه کارشناسی مامایی 1بارداری وزایمان  0

 - 1.6 ه علوم پزشکی تربت حیدریهدانشگا کارشناسی مامایی اصول مدیریت 0

 3 - دانشگاه علوم پزشکی تربت حیدریه کارشناسی مامایی کارآموزی نوزادان 3

 1 - دانشگاه علوم پزشکی تربت حیدریه کارشناسی مامایی کارآموزی مدیریت 3

-کاراموزی داخلی 01

 جراحی
 6 - دانشگاه ازاد اسالمی مشهد کارشناسی مامایی

 8 - دانشگاه ازاد اسالمی مشهد کارشناسی مامایی هداشتکارآموزی ب 00

 3 - دانشگاه ازاد اسالمی مشهد کارشناسی مامایی کارآموزی زایشگاه 01
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 مدرس دوره کوتاه مدت تربیت مربی کالس ها آمادگی برای زایمان
 وپزشکان شاغل در شهرستان اسدیه تدریس مباحث مرتبط باشیردهی وشیرمادرجهت ماما

 وبهورزان  شاغل درشهرستان اسدیه تدریس مباحث مرتبط بامراقبت های ادغام یافته مادران جهت ماما

 تدریس مباحث مرتبط باخونریزی بعدزایمان ومدیریت آن جهت ماماهای شاغل دربیمارستان امام هادی)ع(

 

 
 

 ( سوابق اجرایيت

 ان امام هادی)ع(مشهدمدیریت پرستاری بیمارست

 بیمارستان امام هادی )ع(مشهد NICU مامای

 زایمان بیمارستان امام هادی)ع(مشهد–مامای بخش زنان 

 طرح نیروی انسانی به عنوان مامای تسهیالت زایمانی اسدیه)خراسان جنوبی(

 مامای طرح پزشک خانواده اسدیه)خراسان جنوبی(

 پزشکی تربت حیدریهدانشگاه علوم  دبیرکمیته انضباطی

 دانشگاه علوم پزشکی تربت حیدریه مدیرگروه مامایی

 تربت حیدریه مسول اساتید مشاوره دانشکده پرستاری مامایی

 دانشگاه علوم پزشکی تربت حیدریه عضو ستاد اقامه نماز

 مربی دانشگاه آزاد اسالمی

 
 

 ت( عضویت در انجمن هاي علمي و اجرایي
 ز دانشگاه علوم پزشکی سبزوارعضو ستاد اقامه نما

 عضو ستاد اقامه نماز دانشگاه علوم پزشکی تربت حیدریه
 عضو انجمن اسالمی دانشگاه علوم پزشکی سبزوار
 دبیر قرآن و عترت دانشگاه علوم پزشکی شاهرود

 
 

 

 

 )کنگره هاي خارجي و داخلي( ( مقاالتج
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درزنان مبتال به  یدازولمترون وقرص خوراکی یتوواژکسف ینالواژ یافش یدرمان یتموفق یزانم یا یسهمقا یبررس

     ینوزباکتریالواژ

 

 مقاالت )مجالت خارجي و داخلي( (ح
 

 نوع عنوان  رديف

0 
 یدازولمترون وقرص خوراکی یتوواژکسف ینالواژ یافش یدرمان یتموفق یزانم یا یسهمقا یبررس

     ینوزباکتریالدرزنان مبتال به واژ
 مقاله

1 
مراجعه و عوامل مؤثر برآن در زنان باردار یسن باردار یاختصاص یریوزن گ تیوضع یبررس

 0830کننده به مراکز بهداشتی درمانی تربت حیدریه در سال
 مقاله

8 
بررسی نقش فعالیت های پژوهشی بر پیشرفت تحصیلی دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی تربت 

 شاهد-یک مطالعه مورد-حیدریه
 مقاله

 مقاله 0831-0836بررسی اپیدمیولوژیک حیوان گزیدگی در شهرستان مشهد طی سالهای  1

 

 

 

 

 
 

 ي تخصصيشرکت در کارگاه ها( د

 

 

 عنوان کارگاه رديف

 مدیریت اطالعات علمی و منابع الکترونیک 0

 کارآفرینی در نظام سالمت 1

 اخالق در پژوهش 8

 جستجوی پیشرفته منابع الکترونیک 1

 ق در پژوهشاخال 6

 مقاله نویسی 0

 آشنایی با شرکت های دانش بنیان 0

 آشنایی با دانش پژوهی 3
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 پرسش و پاسخ فرهنگی 3

 ضیافت اندیشه 01

 کالس وارونه 00

 دانش پژوهی آموزشی 01

 انتشارمقاالت علمی نگارش و 08

 کتخته الکترونی 01

 فرایندنویسی 06

 مهارت های ارتباطی 00

 ه آموزشی سرپاییکارگا 00

 اخالق در پژوهش 03

 مدرس دوره کوتاه مدت تربیت مربی کالس ها آمادگی برای زایمان 03

 گذراندن دوره ای آموزش برنامه ریزی وطراحی بیمارستان ایمن 11

 شرکت در دوره ی آموزشی کالس های آمادگی برای زایمان 10

 شرکت درکنگره زنان مامایی 11

 ی آموزشی فوریت های ماماییشرکت دردوره  18

 شرکت دردوره ی آموزشی احیاقلبی وریوی ارومیه 11

 شرکت دردوره ی آموزشی تریاژمامایی 16

 شرکت دردوره ی آموزشی مدیریت بیمارستانی 10

 شرکت دردوره ی آموزشی طب تولیدمثل یزد 10

 شرکت دردوره ی آموزشی بیماری های شایع زنان 13

 
 

 

 

 

 افتخاراتو ( عناوین ر
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 عنوان تقديرنامه صادرکننده تاریخ

رئیییس دانشییگاه علییوم پزشییکی     11/33/ 00

 تربت حیدریه

 استاد نمونه

دانشیییگاه علیییوم پزشیییکی تربیییت  03/11/33

 حیدریه

 بانوی نمونه حجاب و عفاف

رئیییس دانشییگاه علییوم پزشییکی     5931

 مشهد

 مامای نمونه مشهد

رئیییس دانشییگاه علییوم پزشییکی     5911

 رودشاه

 دانشجوی استعداددرخشان در دانشگاه علوم پزشکی شاهرود

 

قییائم مقییام وزیییرورئیس دانشییگاه   9/55/5911

 بیرجند

 پیگیری مصوبات مربوط به دومین سفرریاست جمهوری

رئیییس دانشییگاه علییوم پزشییکی     9/2/5931

 مشهد

 لوح تقدیردرامورمحوله مدیریت پرستاری

 لوح تقدیردرامورمحوله مدیریت پرستاری مدیرپرستاری دانشگاه مشهد 21/52/31

رئیییس دانشییگاه علییوم پزشییکی     51/2/31

 مشهد

 لوح تقدیردرامورمحوله مدیریت پرستاری

رییییس دانشییگاه علییوم پزشییکی     21/1/5911

 بیرجند

 برنامه های بهداشتی درمانی طرح ملی ارتقاء بیمه درمان روستائیان

مییدیرکل بیمییه خییدمات درمییانی   5911

 بیرجند

 تقدیردرامورمحوله طرح پزشک خانواده لوح

 ارتقاء سالمت مادران وکودکان تحت پوشش مرکزتسهیالت زایمانی اسدیه رئیس مرکزبهداشت بیرجند 2/1/5911

معاون بهداشیتی دانشیگاه ورئییس     25/51/5911

 مرکزبهداشت بیرجند

 لوح تقدیردرامورمحوله 

معاون بهداشیتی دانشیگاه ورئییس     21/1/5911

 داشت بیرجندمرکزبه

 ارائه مناسب خدمات تنظیم خانواده

معاون بهداشیتی دانشیگاه ورئییس     51/3/5911

 مرکزبهداشت بیرجند

 تدریس درکارگاههای مراقبت های ادغام یافته مادران

 مشارکت فعال دراجرای کارگاه آموزشی برنامه ادغام یافته مادران رئیس شبکه درمیان 51/55/5911

 انجام زایمان های مشکل دار درشرایط اضطراری بکه درمیانرئیس ش 51/55/5911
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 لوح تقدیردرامورمحوله طرح پزشک خانواده رئیس شبکه درمیان 1/9/5911

 لوح تقدیردرامورمحوله رئیس بیمارستان امام هادی)ع( 52/55/5939

 لوح تقدیردرامورمحوله رئیس بیمارستان امام هادی)ع( 53/55/5931

 مامای نمونه  بیمارستان امام هادی)ع(رئیس  5932و5935

 لوح تقدیردرامراعتباربخشی بیمارستان رئیس بیمارستان امام هادی)ع( 1/52/5931

 همکاری درکسب درجه یک بخش مراقبت های ویژه نوزادان مدیربیمارستان امام هادی)ع( 1/9/5931

 بهداشت مددجویان کمیته امام خمینی)ره( انجام برنامه های آموزش رئیس کمیته امام خمینی)ره( 21/52/5911

رئیییس بیمارسییتان امییام هییادی     52/52/5939

 )ع(

 حفظ شئونات اسالمی 

 

 

 


