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 جادٌ تريجرد خرم آتاد داوطکذٌ پرستاری ي مامایی 4کیلًمتر آدرس: 

 کارضىاسی ارضذ آمًزش ماماییرضتٍ: 

 مرتی :مرتثٍ علمی

 لیىکُا

 فایل َا

 20/1/55آخریه تٍ ريزرساوی: 

  ي آمًزضی  تحصیلیسًاتق 

 1351کارضىاسی: کارضىاسی مامایی فارغ التحصیل از داوطکذٌ پرستاری ي مامایی داوطگاٌ علًم پسضکی لرستان سال  .1

 1354یی داوطگاٌ علًم پسضکی تُران سال : کارضىاسی ارضذ آمًزش مامایی داوص آمًختٍ داوطکذٌ پرستاری ي ماماکارضىاسی ارضذ .2

  : تررسی تاثیر اثرات درماوی ضرتت عسل ي ضرتت خرما تر ضذت درد ي طًل فازفعال زایمان زوان وخست زا(پایان وامٍ)

 : ضرکت در ديرٌ َای آمًزضی ي کارگاٌ َا .3

 ستان()ترگسار کىىذٌ داوطگاٌ علًم پسضکی لر 25/8/88ضرکت در گارگاٌ پريپًزال وًیسی  -

 )ترگسار کىىذٌ داوطگاٌ علًم پسضکی لرستان( CPR 21/5/85ضرکت در گارگاٌ آمًزضی  -

 )ترگسار کىىذٌ داوطگاٌ علًم پسضکی تُران( 4/8/51ضرکت در سمیىار علمی سقط جىیه ي مسایل قاوًوی مرتًط تٍ آن  -

)ترگسار کىىذٌ داوطگاٌ علًم  23/5/51تٍ ای در وظام سالمت گیری از رفتار َای پر خطر تا َمکاری تیه رض ضرکت در سمیىار کطًری پیص -

 پسضکی تُران(

 )ترگسار کىىذٌ سازمان وظام پسضکی تُران( 13/11/51ضرکت در کارگاٌ اصًل کارترد طة سًزوی در مامایی  -

 )ترگسار کىىذٌ سازمان وظام پسضکی تُران( 18/11/51  2کارترد طة سًزوی در ماماییضرکت در کارگاٌ  -

 )ترگسار کىىذٌ سازمان وظام پسضکی تُران( 22/10/51 ضرکت در کارگاٌ وسخٍ وًیسی ي گیاَان داريیی -

 

 تأییذیٍ َا ي مجًز َا .4

 1350: کسة عىًان داوطجًی ومًوٍ داوطگاٌ علًم پسضکی لرستان در سال افتخارات ي جًایس

 آتاد در قالة طرح ویريی اوساوی در تیمارستان زوان عسلی خرمماٌ  5: فعالیت تٍ مذت  سًاتق تالیىی

 :تذریسسًاتق 

تا کىًن جُت داوطجًیان کارضىاسی پیًستٍ ي واپیًستٍ مامایی داوطگاٌ علًم پسضکی  1351تذریس تٍ عىًان مرتی تالیىی در ياحذ لیثر زایطگاٌ از سال 

 لرستان

 َای آمًزضی )ثثت فعالیت َای تالیىی ريزاوٍ( رضتٍ ماماییLOG BOOKطراحی 

 اتق پژيَطی سً

 طرح َای پژيَطی: .1

طرح پژيَطی کارترد میسان اوجام درمان َای تلفیقی ي مکمل در تیه زوان ضُرستان خرم آتاد، مصًب ضًرای پژيَطی مرکس تحقیقات داريَای  -

 گیاَی رازی تٍ عىًان َمکار طرح

ل فاز فعال زایمان زوان وخست زا، طرح مصًب مطترک تررسی تاثیر مصرف خًراکی ضرتت عسل ي ضرتت خرما تر ضذت درد ي طًطرح پژيَطی  -

 داوطگاٌ علًم پسضکی تُران ي داوطگاٌ علًم پسضکی ایران

 مقاالت .2

 زایمان زوان وخست زا )مجلٍ حیات داوطگاٌ علًم پسضکی تُران( طًل فاز فعالمصرف خًراکی ضرتت عسل تر : تررسی تاثیر فارسی .1

 مایی، سالمت تاريری: اوجام پژيَص در حیطٍ ما عالیق پژيَطی .3
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