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 سوابق تحصیلی

  اولين فارغ  از) ندی شاپور اهواز،از دانشگاه علوم پزشكي ج مشاوره در ماماییکارشناسي ارشد رشته ی

  (.التحصيالن رشته ی مشاوره در مامايي در ايران

  شگاه علوم پزشكي شيرازناز دا ماماییکارشناسي. 

 

 سوابق کاري 

 9533مي، الدانشگاه ازاد اس 7 الن منطقهک دفتر توسعه آموزش در اموزش مجازی مسئول کميته. 

  (واحد خوراسگان)هيئت علمي پيماني دانشكده پرستاری و مامايي دانشگاه ازاد اسالمي اصفهان ،

9011. 

 9011 استاد مشاور دانشجويان مامايي ورودی. 

 9011-9017مسئول برگزاری کارگاه ها و وبينارهای دانشجويان مامايي.  

  (واحد خوراسگان)مي اصفهان الستاری و مامايي دانشگاه ازاد اسعضو هيئت علمي دانشكده پر 

 .9011 -9011 خدمتطرح تعهد در قالب 



   مربي طرح پيشگيری از معلوليت ها در سازمان بهزيستي کشور؛ تدريس در گروه های هدف

 .9010االن، والدين و بزرگسدانش آموزان، 

    9019-9012مربي حق التدريس دانشجويان مامايي دانشگاه ازاد نجف اباد؛. 

 9012ني، اشتغال در زايشگاه بيمارستان شهيد اشرفي خميني شهر در قالب طرح نيروی انسا-

9013. 

 سابقه تدریس 

  درس روانپزشكي در مامايي 

  0درس بارداری و زايمان 

  درس اصول خدمات بهداشت جامعه 

 درس روانشناسي زن و خانواده 

  بلوک زايمان و درمانگاه پره ناتال( کاراموزی های بارداری طبيعي و غيرطبيعي( 

 کاراموزی داخلي جراحي، زنان و نوزادان 

    91-دويفاظت فردی در بالين در برابر کوح اصولکشوری تدريس چندين دوره وبينار 

 

 تالیفات

  رساله کارشناسي ارشد با عنوان"( بررسی تاثیر مشاوره درمانی پذیرش و تعهدACT)  بر استرس

. استاد راهنما: سرکار خانم 10/91با نمره ی  "ناباروري و پذیرش فرزندخواندگی در زنان نابارور

 .عابدی و دکتر هاشميافشاری، اساتيد مشاور: دکتر محمدرضا 

  9011 ، ويژه آزمون جامع عملي، انتشارات اکادمي مامايي،جامع فینال عملی ماماییتاليف کتاب. 

  تاليف مقاله یISC با عنوان: 

Hajiyan T, Afshari P, Abedi MR, Hashemi E. Investigating Infertility-Related Stress and 

Adoption in Iranian Infertile Females with Assisted Reproductive Technology Failure. 

Jundishapur J Chronic Dis Care, Epub September 2016, In press. 

 

 مرتبط با مامايي، مشاوره در و بين المللي در کنگره های ملي (و سخنراني پوسترله )شرکت و ارائه مقا 

   متالس مامايي و ارتقاء

 


 خارجیی با زبان هاي یزان آشنایم

 

 مکالمه درک مطلب ترجمه نوع زبان

 متوسط خوب خوب انگليسي

 متوسط خوب متوسط عربي

 





 آشنایی با نرم افزارها

 Adobe connect 

 Sky room 

 EndNote 

 SPSS 

 Office package (Word, PowerPoint, Excel) 

 

 



 دوره ها و کارگاه ها

 (9533، مهارت های آموزش مجازی )حرفه ای ددارای مدرک استا 

  (9533ورزش های دوران بارداری از جمعيت مامايي اصفهان )دارای مدرک 

  (9011اصفهان )جمعيت مامايي دارای مدرک زايمان فيزيولوژيک از 

 (9013) دارای مدرک زايمان فيزيولوژيک از دانشگاه علوم پزشكي شيراز 

  903گذراندن دوره ی جامع ( ساعته درمان مبتني بر پذيرش و تعهدACT و درمان متمرکز بر شفقت )

(CFT)  زير نظر اساتيد محترم دانشگاه اصفهان؛ دکتر عابدی و ايزدیصورت تئوری و عملي به. 

  و عملي خانواده درماني زير نظر خانم دکتر نيلفروشان. تئوری گذراندن دوره 

  از شبكه بهداشت خميني شهر. قبولي در اين دورهنمره گذراندن دوره ی مراقب سالمت و کسب 

 ايران از جمله تهران )دکتر محمدخاني(، شيراز،  گذراندن دوره های مشاوره ی جنسي در شهرهای مختلف

 .اصفهان



 عالیق پژوهشی

 وری سالم()فرزندآ قبل از بارداری مراقبت های 

 مشاوره ناباروری 

 سگيئزنان درگروه های سني خاص از جمله نوجواني و يا جنسي ارتقای سالمت 

  بررسي الگوهای تغيير رفتار بهداشتي 

 


