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 جاده بروجرد خرم آباد دانشکده پرستاری و مامایی 2کیلومتر آدرس: 

 ارشد آموزش مامایی : کارشناسیمرتبه علمی

 لینکها

 فایل ها

 0/0/60آخرین به روزرسانی: 

 تحصیلی و آموزشی  سوابق 

 0960کارشناسی: کارشناسی مامایی فارغ التحصیل از دانشکده پرستاری و مامایی دانشگاه علوم پزشکی لرستان سال  .0

 0962ارشد: کارشناسی ارشد آموزش مامایی دانش آموخته دانشکده پرستاری و مامایی دانشگاه علوم پزشکی تهران سال  کارشناسی .4

 )پایان نامه: بررسی تاثیر اثرات درمانی شربت عسل و شربت خرما بر شدت درد و طول فازفعال زایمان زنان نخست زا( 

 شرکت در دوره های آموزشی و کارگاه ها:  .9

 )برگزار کننده دانشگاه علوم پزشکی لرستان( 42/8/88در گارگاه پروپوزال نویسی شرکت  -

 )برگزار کننده دانشگاه علوم پزشکی لرستان( CPR 40/6/86شرکت در گارگاه آموزشی  -

 )برگزار کننده دانشگاه علوم پزشکی تهران( 2/8/60شرکت در سمینار علمی سقط جنین و مسایل قانونی مربوط به آن  -

)برگزار کننده دانشگاه  49/6/60شرکت در سمینار کشوری پیش گیری از رفتار های پر خطر با همکاری بین رشته ای در نظام سالمت  -

 علوم پزشکی تهران(

 )برگزار کننده سازمان نظام پزشکی تهران( 09/00/60شرکت در کارگاه اصول کاربرد طب سوزنی در مامایی  -

 )برگزار کننده سازمان نظام پزشکی تهران( 08/00/60  4طب سوزنی در ماماییشرکت در کارگاه کاربرد  -

 )برگزار کننده سازمان نظام پزشکی تهران( 44/06/60شرکت در کارگاه نسخه نویسی و گیاهان دارویی  -

 

 تأییدیه ها و مجوز ها .2

 0966ل : کسب عنوان دانشجوی نمونه دانشگاه علوم پزشکی لرستان در ساافتخارات و جوایز

 ماه در بیمارستان زنان عسلی خرم آباد در قالب طرح نیروی انسانی 6سوابق بالینی : فعالیت به مدت 

 سوابق تدریس:

تا کنون جهت دانشجویان کارشناسی پیوسته و ناپیوسته مامایی دانشگاه علوم  0960تدریس به عنوان مربی بالینی در واحد لیبر زایشگاه از سال 

 پزشکی لرستان

 های آموزشی )ثبت فعالیت های بالینی روزانه( رشته ماماییLOG BOOKاحی طر

 سوابق پژوهشی 

 طرح های پژوهشی: .0

طرح پژوهشی کاربرد میزان انجام درمان های تلفیقی و مکمل در بین زنان شهرستان خرم آباد، مصوب شورای پژوهشی مرکز تحقیقات  -

 داروهای گیاهی رازی به عنوان همکار طرح

پژوهشی بررسی تاثیر مصرف خوراکی شربت عسل و شربت خرما بر شدت درد و طول فاز فعال زایمان زنان نخست زا، طرح مصوب  طرح -

 مشترک دانشگاه علوم پزشکی تهران و دانشگاه علوم پزشکی ایران

 مقاالت .4

حیات دانشگاه علوم پزشکی مصرف خوراکی شربت عسل بر طول فاز فعال زایمان زنان نخست زا )مجله فارسی: بررسی تاثیر  .0

 تهران(

 : انجام پژوهش در حیطه مامایی، سالمت باروری عالیق پژوهشی
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