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مقایسه تاثیر مشاوره گروهی و تلفیقی از مشاوره گروهی و  " عنوان با خود ارشد نامه پایان از 1395در سال سیده عادله رحمانیان 

 علوم پزشکی مشهد دفاع دانشگاه در "ازدواج و  نگرش آنان به فرزندآوری هنگام مشاوره زنان بر شکاف کیفیت در برنامه فردی

 .باشند می فعالیت به مشغول حیدریه تربت پزشکی علوم دانشگاه در علمی هیات عضو به عنوان 1398 سال از ایشان. است نموده

 : پژوهشی های مندیالقه ع

 فرزندآوری جوانان و اجرای مداخالت در این زمینه 

  سنجش آگاهی و نگرش ایشانبهداشت جنسی زوجین و طراحی مداخالت به صورت مشاوره و 

  در مامایی و اجرای مداخالت در این زمینه  مشاوره گروهی و تلفیقیکاربرد 

 بررسی شکاف کیفیت در ارائه خدمات مراکز بهداشت و معرفی و شناسایی علل و راهکارها  

 ،مشاوره برای زوجین در آستانه ازدواج اجرا و ارزشیابی مداخالت آموزشی و طراحی 

 هان دارویی موثر در بیماری های زنان و ماماییبررسی گیا 

 :سوابق آموزشی و پژوهشی خالصه 

 5 تخصصی تمجال در شده منتشر مقاله عنوان 

 4 حیدریه تربت پزشکی علوم دانشگاه در مصوب تحقیقاتی طرح عنوان 

 کارشناسی مقاطع برای تخصصی مامایی نظری و عملی دروس تدریس 

  حیدریه تربت پزشکی دانشگاه علوم درتدریس در چهاردهمین المپیاد دانشجویی 

 تدریس در برنامه های حضوری آموزش مداوم 

  احیا مادر باردار"تدریس در وبینار کشوری" 

 :اجرایی سوابق خالصه

 تا کنون 98از سال    دانشگاهدانشجویی  کمیته تحقیقات پژوهشی شورای عضو .1

 تا کنون 98دانشجویان مامایی از سال استاد مشاور  .2

 1401استاد مشاور فرهنگی در سال  .3

 دبیر واحد ارزیابی دانشجو از واحدهای مرکز مطالعات و توسعه آموزش پزشکی .4

 عضو کمیته علمی حیطه استدالل بالینی چهاردهمین المپیاد دانشجویی .5



 عضو هسته فرزند آوری دانشگاه علوم پزشکی تربت حیدریه .6

 طرح دوره کارشناسی در بخش اورژانس و زایشگاه بیمارستان قائم )عج(گذراندن  .7

 

 :دستاوردها و افتخارات خالصه

کسب مقام برتر در بخش ارائه سخنرانی اولین همایش  ارشد، کارشناسی درخشان در مقاطع تحصیلی کارشناسی وعضو استعداد های 

پژوهشگر برتر مرکز تحقیقات کاربردی سالمت  عنوان، کسب 1391ملی تحقیقات کاربردی در سالمت همگانی و توسعه پایدار سال 

دانشگاه علوم پزشکی ، دانشجوی نمونه مقطع کارشناسی رشته مامایی 1391همگانی و توسعه پایدار دانشگاه علوم پزشکی بجنورد سال 

، 1391، کسب عنوان دانشجوی بسیجی شایسته در دهمین جشنواره مبتکرین و نوآوران بسیجی سال 1391خراسان شمالی در سال 

، دریافت تشویقی از مدیریت بیمارستان 1390کسب عنوان دانشجوی ممتاز تحصیلی در سومین جشنواره علم پژوهان آرمانخواه سال 

و خدمت به عنوان مدافع سالمت در ایام پاندمی کرونا در بخش زایشگاه و زنان بیمارستان  ام زایمان فیزیولوژیکقائم در خصوص انج

 نهم دی و مراکز بهداشت دانشگاه علوم پزشکی تربت حیدریه
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