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 مربي:  مرتبه دانشگاهي

       
 

  الف( سوابق تحصيلي

 

 سال تحصیل محل تحصیل يلیرشته تحص مقطع

 8810-8811 دانشگاه علوم پزشکي ايران مامايي کارشناسي

 8831-8836 دانشگاه علوم پزشکي مشهد مامايي کارشناسي ارشد

    

    

 

             

 ب ( عنوان پایان نامه هاي زمان تحصيل 

 د آلفا بر بهبود زخم و درد اپيزیوتومي در زنان نخست زابررسي اثر پما

 

 ( سوابق آموزشيپ

 (29-29)مربي دانشجويان مامايي در بخش های بلوک زايمان و اورژانس به مدت سه ترم

 تا کنون 38مربي کالسهای آمادگي برای زايمان از سال 

 

محل عکس 

 پرسنلی
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 (26)تدريس در کارگاه مراقبت های پرستاری بعد از اعمال جراحي زنان

 

 

 ( سوابق اجرایيت

 
 ماه کار در زایشگاه بیمارستان ولیعصر )عج( بردسکن ۳۱

 سال کار در بلوک زایمان بیمارستان شهیدان مبینی 9 

 29سرپرستار بخش داخلی زنان بیمارستان شهیدان مبینی سال 

 تا کنون  29سرپرستار بخش اورژانس بیمارستان شهیدان مبینی از بهمن ماه سال 

 2۹سها  ممادیی برا  زایمان بیمارستان شهیدان مبینی از سال مسیول کال

 

 

 ت( عضویت در انجمن هاي علمي و اجرایي
 

 
 

 مصوب  طرح هاي تحقيقاتي (ث
 زان تغذيه انحصاری با شیر مادر در نوزادانبررسي تاثیر حمايت به صورت مشاوره تلفني در دوران پس از زايمان بر می

 طحال در پیشگیری از حاملگي پس از موعد 5مقايسه اثر تحريک نوک پستان با طب فشاری نقطه 

 
 

 

 )کنگره هاي خارجي و داخلي( ( مقاالتج

 59اولین کنگره ملی مشاوره در مامایی آبان ، از زایمان در زنان زایمان کرده  رابطه عزت نفس و و اندوه پس
 

 

 مقاالت )مجالت خارجي و داخلي( (ح

 بررسی اثر پماد ملفا بر بهبود زخم اپیزیوتومی زنان نخست زا )مجله زنان و نازایی مشهد(
An investigation into the Effect of Alpha Ointment (Fundermol) on Perineal 

Pain relief Following Episiotomy in Nulliparous Women  ) JMRH) 

 

 اتترجمه و تأليفخ( 

  

 ي تخصصيشرکت در کارگاه ها( د

ICDL  ۱درجه 

ICDL۲درجه 

http://research.medsab.ac.ir/main/cartable.action
http://research.medsab.ac.ir/main/cartable.action
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 کالسهاي آمادگی براي زایمان

 اولین کنگره بین المللی مامایی و بهداشت باروري ایران

 (توجیهی بدو خدمت )انتقالی

 جنسی و راهكارهاي آن  رفتارهاي

 (5۱مراقبت از نوزاد سالم )

 (5۱شاخصهاي بیمارستانهاي دوستدار ایمنی بیمار )

 (5۱زایمان فیزیولوژیك )

 (5۱هموویژیالنس )

 اطفاء حریق و راههاي پیشگیري 

  HIV/HCV/HBV غیر حضوري مدیریت مواجهه شغلی با

C.P.C.R (5۲پیشرفته وآموزش کاربا وینتالتور) 

 (5۲وشی مادر ونوزاد )هم آغ

 (5۲وابستگی به مواد مخدر در مادر باردار )

 (5۲اورژانسهاي مامایی )خونریزي بعد از زایمان( )

 (5۲مراقبت بحرانی نوزاد درمعرض خطر )

 (5۲احیاء نوزادان )

 (5۲مدیریت در بحرانها ، مدیریت خطر و آتش سوزي )

 (5۲کنفرانس هاي هفتگی بیمارستان مبینی )تب خونریزي دهنده کنگو( )

 پایش رشد کودکان 

 کنفرانس هاي هفتگی بیمارستان مبینی مرگ مغزي در نوزاد

 مراقبتهاي نوزادي وتغذیه با شیر مادر

 کنفرانس هاي ادواري بیمارستان مبینی هموویژوالنس

 بیماریهاي پوست در بارداري

 (5۲ار )تكریم مادر بارد

 اخالالت هماتولوژیك در بارداري

 (5۲نقش دهندگان خدمت در تشخیص ارزشهاو ارتقاء مهارتهاي ارتباطی )کارکنان اداري ومالی ( )

 (5۹گزارش خطا وشاخص هاي کشوري ایمنی بیمار)

 گزارش خطا وشاخصهاي کشوري وایمنی بیمار

 (5۹مدیریت بحران وریسك )

  5۹احیاء نوزاد 

 (5۹الگري در بارداري)آزمایشات غرب

 (5۹شیر مادر )

 (5۹تغذیه با شیر مادر)

CPR ( 5۹پیشرفته) 
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 ایمنی بیمار وسالمت شغلی ومدیریت خطر براي پرسنل بیمارستانی

 (5۹آسفیكت در نوزاد )

AUB (5۹) 

 (آموزش و مشاوره در سالمت باروري )در راستاي سالمت خانواده

 (5۹برنامه ریزي عملیاتی )

 خود مراقبتی با رهنمودهاي غذایی ایرانتغذیه سالم و

 مقاله نویسی در حیطه درمان

 (سیستم مراقبت از خون )هموویژیالنس

 مهارتهاي ارتباطی ورفتاري

 مراقبت بحرانی نوزاد

 بررسی ضرورت انجام سونوگرافی در سه ماهه دوم بارداري

 مراقبت بیماري سل

 ر نوزاداناصول مراقبت هاي پرستاري هیپوترمی و هیپر ترمی د

 زایمان بی درد

 آمادگی براي زایمان فیزیولوژیك

 ایدز

 ایمنی وسالمت شغلی کارکنان 

 برنامه جدید ایمن سازي

 مدیریت بحران

 ارتقاء سالمت مادران

 مهارت هاي ارتباطی با بیمار و حقوق گیرندگان خدمت

 بهره وري نیروي انسانی

 تداخالت دارویی

 ی و ترومبوآمبولی در بارداريآموزش دستورالعملهاي بیماري قلب

PMTCT  ایدز در بارداري 

 مدیریت بحران در پیش بیمارستان و تریاژ

 مدیریت بحران بیمارستانی

 مراقبتهاي پرستاري در مواقع اورژانس

 خطا در گزارش پرستاري و رشته هاي پیراپزشكی

 راه حلهاي ایمنی بیمار

 (5۹احیاء نوزاد )

 (یالنسسیستم مراقبت از خون )هموویژ

 درون بخشی بیمارستان مبینی

 (5۹مراقبت از نوزادان در معرض خطر)
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 درون بخشی بیمارستان مبینی

 بیماریهاي نوپدید

 شانزدهمین گردهمایی بین المللی پزشكی و بیولوژي باروري رویان

 بیماریهاي شایع زنان

 روش شناسی پژوهش هاي بالینی

 سرطانهاي شایع در زنان

 (5۹اخالت اصالحی الزم )خطاهاي دارویی و مد

 مراقبت از مادر باردار

 (59)زایمان فیزیولوژیك

 مدیریت شوک

 فوریتهاي مامایی و زنان

 ارزیابی سالمت جنین

 تغذیه با شیر مادر

 مدیریت خطر و ریسك

 عقایدحقوق گیرندگان خدمت نقش کارکنان درتشخیص ارزشها و

 

 

 ذ (راهنمایي و مشاوره پایان نامه هاي دانشجویي 

 

 

 افتخارات( عناوین و ر
 سرپرستار بخش داخلی زنان بیمارستان شهیدان مبینی 

 29سرپرستار بخش اورژانس بیمارستان شهیدان مبینی از سال 

 2۹مسیول کالسها  ممادیی برا  زایمان بیمارستان شهیدان مبینی از سال 

 26ماما  نمونه کشور  سال 

 

 

 مهارت ها تخصصي و غير تخصصي( ز
 (38فیزيولوژيک )زايمان 

 (۹5زايمان فيزيولوژيك )

 

 


