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 تدریس دروس:

 ردیف نام درس نظری یا عملی مقطع رشته

 1 1بارداری و زایمان نظری و کارآموزی کارشناسی مامایی

 2 2بارداری و زایمان نظری و کارآموزی کارشناسی مامایی

 3 3بارداری و زایمان نظری و کارآموزی کارشناسی مامایی

 4 4بارداری و زایمان نظری کارشناسی مامایی

 5 1فیزیوپاتولوژی  نظری کارشناسی مامایی

 6 2فیزیوپاتولوژی  نظری کارشناسی مامایی

 7 بهداشت مادر و کودک نظری و کارآموزی کارشناسی مامایی

 8 بهداشت مادر و کودک نظری کارشناسی بهداشت عمومی

 9 اختالل عملکرد جنسی نظری کارشناسی مامایی

 11 اخالق و مقررات مامایی نظری کارشناسی مامایی

 11 پزشکی قانونی نظری کارشناسی مامایی

 12 اصول تغذیه مادر و کودک نظری کارشناسی مامایی

 13 زبان تخصصی نظری کارشناسی مامایی

اصول مدیریت و کاربرد آن در  نظری کارشناسی مامایی

 مامایی

14 

 15 پرستاری بهداشت مادر و نوزاد نظری کارشناسی پرستاری



 16 تنظیم خانواده نظری کارشناسی هوشبری

 17 تنظیم خانواده نظری کارشناسی اتاق عمل

گروه فنی مهندسی و 

 علوم پایه

 18 تنظیم خانواده نظری کارشناسی

فوریت های پزشکی در  نظری کاردانی فوریت پزشکی

 خاص گروههای

19 

 21 اصول و فنون مامایی نظری و عملی کارشناسی مامایی

 21 نوزادان کارآموزی کارشناسی مامایی

 22 داخلی جراحی کارآموزی کارشناسی مامایی

 23 نشانه شناسی کارآموزی کارشناسی مامایی

 24 بارداری طبیعی و غیر طبیعی کارآموزی کارشناسی مامایی
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 دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مجری اولتاثیر تغذيه زودهنگام بر درد پس از سزارين ، 

  کانگرويی مادر و نوزاد،  بالفاصله بعد از تولد بر رفتارهای مقايسه تماس پوستی شکمی و

 دلبستگی مادر، دانشگاه علوم پزشکی تربت حیدريه، مجری اول

 دانشگاه ررسی شدت و فراوانی انواع خشونت خانگی درزنان باردار شهرتربت حیدريهب ،

 علوم پزشکی تربت حیدريه، مجری اول
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 بين المللي: نگره  ها و همایش های داخلي و ک
  شرکت و ارائه پوستر در اولین کنگره بین المللی بهداشت باروری ، دانشگاه علوم پزشکی

 9911مشهد، 

  شرکت و ارائه پوستر در همايش سراسری مراقبت مبتنی بر شواهد، دانشگاه علوم پزشکی

 9981مشهد، 

 مرکز تحقیقات شرکت و ارائه پوستر در اولین کنگره بین المللی نوزادان وحوالی تولد ،

 9919نوزادان بیمارستان امام رضا، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، 

  ،9911سخنرانی در همايش زنان و مامايی ، دانشگاه علوم پزشکی يزد 

  شرکت و ارائه پوستر در اولین کنگره بین المللی سالمت و رفاه، دانشگاه علوم پزشکی

 9919اصفهان، 

 داوری مقاالت
   بررسی تعداد فرزند دلخواه و عوامل مرتبط با "مجله راشد با عنوان  ارسالی بهداوری مقاله

 ".آن در زنان سن باروری

 روشهای اهدايی کمک باروری: نگرش زوجین " مجله راشد با عنوان داوری مقاله ارسالی به

 ".است؟ نابارور گیرنده و غیرگیرنده نسبت به آن چگونه

 هفته تمرينات ترکیبی ) هوازی  91تاثیر "مجله راشد با عنوان  داوری مقاله ارسالی به– 

 ".ورزشکار غیر يائسه زنان زندگی کیفیت بر(  مقاومتی

 بررسی آمادگی دانشجويان مامايی برای "مجله راشد با عنوان  داوری مقاله ارسالی به

 ".فردی و تحصیلی خودراهبری در يادگیری و ارتباط آن با ويژگیهای

 

 راهنما طرح های پژوهشي دانشجویي با عناویناستاد 
 اثر پرنوشی بر ديسمنوره اولیه 

 تاثیر رفلکسولوژی بر کمر دردهای بارداری 

 تاثیر رفلکسولوژی بر يبوست بارداری 

 تاثیر آموزش خودمراقبتی بر پیشگیری از ديابت بارداری 

 نوزاد شیرخوردن زمان مدت و دفعات بر مادر توسط شیرخوار ماساژ تاثیر 

 



 :ر کارگاهابقه تدریس دس
 9919ه علوم پزشکی تربت حیدريه، دانشگا  -سمینار سالمت خانواده 

  9919ه علوم پزشکی تربت حیدريه،دانشگا  -بهداشت باروریکارگاه 

 دانشگا ه علوم پزشکی تربت  -مینار مراقبتهای قبل، حین و بعد از زايمانس

 9919حیدريه،

 شرکت در کارگاههای آموزشي:
  تهرانبرگزار شده در جهاد دانشگاهی  "مرور سیستماتیک"روزه  9کارگاه 

 برگزار شده در مرکز  "تربیت مشاور و درمانگر جنسی "ساعته 93 کارگاه  تخصصی

 ف تهران.روانشناسی بینش نو

  کارگاه"ACT "،تهران موسسه آموزش عالی مدت. 

   اه تربیت مدرسبرگزار شده در دانشگ "کیفیمصاحبه درمطالعات  "کارگاه 

   برگزار شده در دانشگاه تربیت مدرس "تجزيه و تحلیل درمطالعات کیفی "کارگاه 

  برگزار شده در دانشگاه تربیت مدرس "مقاله نويسی درمطالعات کیفی "کارگاه 

   کارگاه آموزشی مرور ساختارمند و متاآنالیز، دانشگاه علوم پزشکی تربت حیدريه، تاريخ

99/9/13 

  (کارگاه آموزشی استراتژی های جستجو در پايگاههای اطالعاتیPubMed  و اصول

 72/9/13(، دانشگاه علوم پزشکی تربت حیدريه، تاريخ Meshجستجو در 

  کارگاه آموزشی آداب تعلیم و تربیت در اسالم، دانشگاه علوم پزشکی تربت حیدريه، تاريخ

78/7/13 

  ، 91/97/19دانشگاه علوم پزشکی تربت حیدريه، تاريخ کارگاه آموزشی فرآيند نويسی 

  کارگاه آموزش مجازی با عنوان مقدمات اخالق در پژوهش، دانشگاه علوم پزشکی تربت

 3/91/11حیدريه در تاريخ 

  کارگاه آموزش مجازی با عنوان مقدمات اخالق در پژوهش، دانشگاه علوم پزشکی تربت

 73/2/11حیدريه، تاريخ 

 فزايی استادان با موضوع معرفت شناسی سطح يک، دانشگاه علوم پزشکی کارگاه دانش ا

 78/3/11تربت حیدريه، تاريخ 

   کارگاه آموزشی يادگیری الکترونیکی، دانشگاه علوم پزشکی تربت حیدريه، تاريخ

91/7/11 



   کارگاه آموزشی روشها و فنون تدريس، دانشگاه علوم پزشکی تربت حیدريه، تاريخ

3/9/11 

 کارگاه (آشنايی با منابع الکترونیکScopus دانشگاه علوم پزشکی تربت حیدريه، تاريخ ،)

2/1/19 

  ،کارگاه آموزشی تماس پوست با پوست و تغذيه با شیر مادر در ساعت اول زندگی

 7/97/19دانشگاه علوم پزشکی تربت حیدريه، تاريخ 

 زشکی تربت حیدريه، ارگاه آموزشی ارزيابی درونی گروههای آموزشی، دانشگاه علوم پک

 92/2/19تاريخ 

  کارگاه آموزشی آشنايی با سامانه آموزش مجازی و قابلیتهای آموزشی، دانشگاه علوم

 8/2/19پزشکی تربت حیدريه، تاريخ 

  کارگاه آموزشی روشها و فنون تدريس، دانشگاه علوم پزشکی تربت حیدريه، تاريخ

79/9/19 

 7/7/19گاه تربت حیدريه، تاريخ کارگاه آموزشی سبک زندگی اسالمی، دانش 

  ،کارگاه آموزشی دانش افزايی استادان با موضوع اخالق حرفه ای، دانشگاه تربت حیدريه

 71/9/17تاريخ 

  9/1/17کارگاه يادگیری مبتنی بر حل مساله، دانشگاه علوم پزشکی تربت حیدريه، تاريخ 

 بت حیدريه، تاريخ کارگاه آموزشی روش تحقیق پیشرفته، دانشگاه علوم پزشکی تر

9/97/19 

 کارگاه آموزش نرم افزارreference manager ،دانشگاه علوم پزشکی تربت حیدريه ،

 2/91/91تاريخ 

 تجارب حرفه ای در رشته مربوطه:  

  تا کنون 19عضو هیات علمی گروه مامايی دانشگاه علوم پزشکی تربت حیدريه از سال 

  مامايی دانشگاه علوم پزشکی تربت حیدريهمسئول اساتید مشاور دانشکده پرستاری 

 استاد مشاور دانشجويان مامايی مقطع کارشناسی 

 عضو شورای کمیته تحقیقات دانشجويی دانشگاه علوم پزشکی تربت حیدريه 

  عضو کمیته برنامه ريزی آموزشی مرکز مطالعات و برنامه ريزی آموزشی معاونت آموزشی.

 دريهپژوهشی دانشگاه علوم پزشکی تربت حی



  مسئول کمیته زنان و مامایی مرکزEDO  بیمارستان نهم دی دانشگاه علوم پزشکی تربت

 حیدریه

 تقدیرها 
  کسب امتیاز استعدادهای درخشان در دوره کارشناسی 

  19پژوهشگر برتر دانشکده پرستاری مامايی دانشگاه علوم پزشکی تربت حیدريه درسال. 

 9917مامای نمونه کشوری 

  


