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 مدارک:  

 1392-1388کارشناسی مامایی از دانشکده پرستاری و مامایی دانشگاه علوم پزشکی ایران سال  

- 1392سال   پزشکی ایرانکارشناسی ارشد گرایش بهداشت باروری از دانشکده پرستاری و مامایی دانشگاه علوم 

1395 

 دوره های آموزشی:

 ایران  پزشکی علوم  دانشگاه  03/1393/ 25مکمل   طب کاربرد  و  فیزیولوژیك زایمان  سمپوزیوم

 ایران  مامایی و  زنان  متخصصین علمی انجمن 21/07/1396ایران   مامایی و  زنان  همایش و کنگره

 ایران  مامایی علمی  انجمن  1396/ 02/09  ایدز یافته ادغام  سمپوزیوم خدمات

 ایران پزشکی  علوم  دانشگاه  22/10/1397طبیعی  زایمان کارگاه تسهیل

 ایران  پزشکی علوم دانشگاه  02/08/1397درد   مدیریت  علمی کنفرانس 

 الل  بقیه پزشکی علوم دانشگاه  27/08/1397پیشرفته  ریوی کارگاه احیاءقلبی 

 الل  بقیه پزشکی علوم دانشگاه  30/08/1398ای   رفتارحرفه  و  بالینی کنفرانس اخالق

 ایران  پزشکی علوم  دانشگاه  14/10/1398وهپاتیت   ایدز برابر  در کارکنان شغلی مواجهه  کنفرانس مدیریت

 مشهد پزشکی  علوم دانشگاه  25/04/1398پالس  وب مدالین

لغایت   1397/ 12/07رداری  گواهینامه ی دوره آموزشی کوتاه مدت تخصصی مربی آمادگی دوران با

18/08/1397 



 عالقه مندی های حرفه ای:

 زایمان فیزیولوژیك 

 مدیریت خونریزی پس از زایمان

 شرکت در طرح های پژوهشی

 عضویت های حرفه ای کنونی:

 عضویت در سازمان نظام پزشکی

 عضویت در جمعیت مامایی ایران

 سابقه کار حرفه ای و تجربيات آموزشی 

 1394-1392کارشناسی در بلوک زایمان بیمارستان شهید اکبرآبادی در سال طرح تعهد  

 1398- 1394فعالیت به عنوام مامای بلوک زایمان دربیمارستان خصوصی تریتا در سال 

 1396-1397واحد درس کارآموزی بارداری و زایمان سال  3فعالیت به عنوان مربی 

 1397-1398ی بارداری و زایمان سال  واحد درس کارآموز  47/8فعالیت به عنوان مربی 

 پایان نامه:

در مادران باردار  ل همیشه بهار بر ترمیم زخم و شدت درد اپی زیاتومی رسی تاثیر پماد ترکیبی بابونه و گبر

 1395سال نخست 

 مقاله:

 1397بررسی تاثیر پماد ترکیبی بابونه و گل همیشه بهار بر شدت درد اپی زیاتومی در زنان نخست سال 

 جوایز و افتخارات:

 1395در ورود به مقطع کارشناسی ارشد مامایی در سال دانشجوی پذیرفته شده بدون آزمون  



 1397مامای نمونه دانشگاه علوم پزشکی ایران در سال  

 

 


