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 مدارك 
 1394دانشگاه علوم پزشکی لرستان  کارشناسی مامایی 

   1396دانشگاه تربیت مدرس تهران   گرایش آموزش ماماییکارشناسی ارشد مامایی 

•   

  : دوره هاي آموزشي

ارائه شده توسط معاونت پژوهشی ساعت  5به مدت  کارگاه طراحی و گزارشات استاندارد مطالعات کارآزمایی بالینی .1

  5/11/98مورخ  دانشکده مامایی و پرستاری دانشگاه علوم پزشکی ایران در  

ارائه شده توسط   132244با شناسه    شرکت در کنفرانس علمی یک روزه موارد استفاده و طریقه کاربرد اکسیژن درمانی .2

 23/10/7139مورخ    3ز بازآموزی  امتیاو    11300دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی با کد سازمان  

ارائه شده توسط دانشگاه علوم پزشکی  128454با شناسه  شرکت در کنفرانس علمی یک روزه احیای پیشرفته نوزاد .3

 14/08/1397مورخ    3/ 5امتیاز بازآموزی و    11300شهید بهشتی با کد سازمان 

ارائه شده توسط دانشگاه علوم  112353با شناسه  شرکت در کنفرانس علمی یک روزه فرایند پرستاری و مراحل آن .4

 19/11/6139مورخ    3امتیاز بازآموزی و    11300پزشکی شهید بهشتی با کد سازمان  

ساعت در مرکز آموزشی و درمانی امام حسین )ع( در   6به مدت  گواهی پایان دوره آموزشی ایمنی بیماران در بیمارستان .5

 08/11/1396ورخ  م 

شتی ردمانی اریان گاه علوم زپشکی و خدمات بهدا  دانش

 دانشکده رپستاری و مامایی 
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ساعت در مرکز  4به مدت  گواهی پایان دوره آموزشی مراقبت های پرستاری در بیماران با کاهش سطح هوشیاری .6

 12/10/1396آموزشی و درمانی امام حسین )ع( در مورخ  

ارائه شده  111822با شناسه  ستگاه تهویه مکانیکی )تنظیمات اولیه(شرکت در کنفرانس علمی یک روزه کاربرد د .7

 10/10/1396مورخ   1/ 75امتیاز بازآموزی و    11300توسط دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی با کد سازمان 

ارائه شده توسط دانشگاه علوم پزشکی   111776با شناسه    شرکت در کنفرانس علمی یک روزه آشنایی با خطاهای دارویی .8

 05/10/1396مورخ    2/ 25امتیاز بازآموزی و    11300شهید بهشتی با کد سازمان 

ارائه شده توسط دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی   109906با شناسه    شرکت در کنفرانس علمی یک روزه کنترل عفونت .9

 11/90/1396مورخ    2/ 5امتیاز بازآموزی و    11300با کد سازمان  

ارائه شده توسط دانشگاه علوم پزشکی شهید    110549با شناسه    شرکت در کنفرانس علمی یک روزه اصول آموزش به بیمار .10

 05/90/1396مورخ    2/ 5امتیاز بازآموزی و    11300بهشتی با کد سازمان  

ارائه شده توسط دانشگاه   109592با شناسه    شرکت در کنفرانس علمی یک روزه مراقبت از نوزاد سالم داخل بیمارستان .11

 24/08/1396مورخ    3/ 25امتیاز بازآموزی و    11300علوم پزشکی شهید بهشتی با کد سازمان  

ارائه شده توسط دانشگاه علوم پزشکی شهید   106570با شناسه شرکت در کارگاه تماس پوست به پوست مادر و نوزاد  .12

 08/1396/ 02مورخ    5امتیاز بازآموزی و    11300بهشتی با کد سازمان  

ساعت در مرکز آموزشی و درمانی امام   4به مدت    گواهی پایان دوره آموزشی مراقبت های پرستاری در تازه های دارویی .13

 24/07/1396حسین )ع( در مورخ  

از سوی انجمن علمی دانشجویی مامایی و بهداشت باروری دانشگاه تربیت   در کارگاه آموزشی طب سنتی در ماماییشرکت  .14

 19/07/1396مدرس در مورخ  

ارائه شده توسط دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی    106485با شناسه    شرکت در کنفرانس علمی یک روزه هموویژوالنس .15

 16/70/1396مورخ    2/ 25امتیاز بازآموزی و    11300با کد سازمان  

ارائه شده توسط دانشگاه علوم پزشکی   105055با شناسه  شرکت در کنفرانس علمی یک روزه احیای قلبی ریوی پیشرفته   .16

 14/06/1396مورخ    4امتیاز بازآموزی و    11300شهید بهشتی با کد سازمان 

ارائه شده توسط دانشگاه علوم پزشکی  101901با شناسه  شرکت در کنفرانس علمی یک روزه احیاء قلبی و تنفسی نوزاد .17

 80/50/1396مورخ    2/ 75یاز بازآموزی امتو    11300شهید بهشتی با کد سازمان 

ارائه شده توسط دانشگاه علوم پزشکی   99711با شناسه    شرکت در کنفرانس علمی یک روزه اورژانس های زنان، مامایی .18

 31/04/1396مورخ   3امتیاز بازآموزیو     11300شهید بهشتی با کد سازمان 

از سوی انجمن علمی دانشجویی مامایی و بهداشت باروری دانشگاه تربیت مدرس   SPSSشرکت در کارگاه آموزشی نرم افزار   .19

 27/04/1396در مورخ  

از سوی انجمن علمی دانشجویی مامایی و بهداشت باروری دانشگاه تربیت  EndNoteشرکت در کارگاه آموزشی نرم افزار  .20

 18/04/1396مدرس در مورخ  
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ارائه شده توسط دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی با کد  94868با شناسه  شرکت در سمینار ترویج تغذیه با شیر مادر .21

 12/04/1396مورخ   11/ 25امتیاز بازآموزی و     11300سازمان  

ه علوم ارائه شده توسط دانشگا 99932با شناسه  شرکت در کنفرانس علمی یک روزه برنامه ترومبوآمبولی در بارداری .22

 10/04/1396مورخ   2/ 75امتیاز بازآموزی و    11300پزشکی شهید بهشتی با کد سازمان  

ارائه شده توسط  81437با شناسه  ارائه پوستر در کنگره بین المللی اندومتریوز و جراحی های کم تهاجمی زنان .23

از فعالیت های آموزشی و پژوهشی  5موزی امتیاز بازآپژوهشکده فناوری های نوین علوم پزشکی جهاد دانشگاهی ابن سینا با 

 14/06/1395در مورخ  

ارائه شده   81437با شناسه  ارائه شفاهی پوستر در کنگره بین المللی اندومتریوز و جراحی های کم تهاجمی زنان .24

از فعالیت های آموزشی و  5امتیاز بازآموزی توسط پژوهشکده فناوری های نوین علوم پزشکی جهاد دانشگاهی ابن سینا با 

 14/06/1395پژوهشی در مورخ 

ارائه شده توسط پژوهشکده    81437با شناسه    شرکت در کنگره بین المللی اندومتریوز و جراحی های کم تهاجمی زنان .25

از فعالیت های آموزشی و پژوهشی در مورخ  15 با امتیاز بازآموزیفناوری های نوین علوم پزشکی جهاد دانشگاهی ابن سینا 

14/06/1395   

دفتر مشاور وزیر توسط ارائه شده  شرکت در کنگره احیای آموزش بالینی مامایی طرح استقرار هیئت علمی در بالین .26

 10/11/1394ساعت در مورخ    8در امور مامایی در ستاد وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشکی به مدت  

•   

  MHLE :  73 زبان 

•   

  عالقه مندي هاي حرفه اي

 ی ف یو ک یمطالعات کم*

 من یپر خطر و ا یحاملگ *

 ی اختالالت جنس  *

  

  ي کنونيعضويت هاي حرفه ا

 ی نظام پزشک عضو *

 ران ی ا  ییماما تی عضو جمع * 

 *عضو انجمن مامایی و بهداشت باروری دانشگاه تربیت مدرس 

  سابقه كار حرفه اي و تجربيات آموزشي

 98تا  96از سال  گذراندن طرح کارشناسی در بیمارستان امام حسین در بخش لیبر 

 98از سال عضو هیئت علمی بالینی طرح تعهد خدمت در دانشکده مامایی دانشگاه علوم پزشکی ایران 
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 دانشجویان کارشناسی مامایی   3و 2کارآموزی بارداری و زایمان 

 کارآموزی زنان دانشجویان کارشناسی مامایی و کاردانی مامایی بین الملل تبعه افغان

 ی مامایی بین الملل تبعه افغان  کارآموزی بهداشت دانشجویان کاردان 

   تجربيات پژوهشي

 پايان نامه

 FFQی یغذابسامد  های رژیم غذایی در بیماران اندومتریوزی با افراد سالم توسط پرسشنامه مصرف ریزمغذی میزان ای مقایسه  بررسی
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Endometriosis: A literature Review. 

6. The 3rd National and 1st International congress on Endometriosis and Minimally Invasive Gynecology 

(EMIG) Tehran, Iran, October 25-27, 2016. Is Age at menarche a Risk factor for endometriosis?                            



 

 5 

              

 

  افتخارات جوايز و 

به دلیل عملکرد  )ع(امام حسین آموزشی و درمانی مدیر پرستاری بیمارستان  ، سرکار خانم طاهره سمیعی تشویق کتبی از سوی .1

 .13/12/1396در مورخ   مطلوب، رعایت نظم و مقررات و پیگیری به موقع این جانب در امور بیماران
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