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  تحصیلی سوابق

  سال تحصیل  دانشگاه محل تحصیل  مقطع  رشتھ تحصیلی

  ٧۶- ٨٠  دانشگاه علوم پزشکی ارومیھ  کارشناسی  مامایی

  ٨۶- ٨٨  دانشگاه علوم پزشکی تبریز  کارشناسی ارشد  مامایی

  

  

  اطالعات شغلی

  سالچھار نیم بھ مدت  مربی حق التدریسی دانشگاه پیام نور مرکز شاھین دژ

  سال بھ مدت  دو نیم بنابمربی حق التدریسی دانشگاه آزاد اسالمی واحد 

  سال ۵بھ مدت  امام خمینی ره شھرستان  سردشت بیمارستان کارشناس ماما شاغل در بخش زایمان 

  سال ٨بھ مدت  بیمارستان  شھید راثی شاھین دژکارشناس ارشد ماما شاغل در بخش زایمان 

مرکز فوق   -رومیھ کارشناس ارشد ماما شاعل در بخش مامایی بیمارستان شھید مطھری ا
  بھ مدت شش ماه تخصصی زنان کوثر

  ١٣٩٣ارومیھ از شھریور مربی بالینی در فیلد زایمان دانشکده پرستاری و مامایی 

  

بھداشت، جنین شناسی، نوزادان، بیماریھای زنان و بارداری و طلب تدریس در دروس با توجھ بھ رشتھ تحصیلی خود، داو
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  .زایمان می باشم

  مصوب ھای تحقیقاتیطرح

بھمن  ٢٩ئو ھای مراجعھ کننده بھ بیمارستان امایی بر پی آمدھای زایمانی در زابررسی تاثیر مراقبت مداوم معنوان طرح: 
  ١٣٨٧تبریز 

   ١٣٩۴عنوان طرح: بررسی سطح سواد سالمت زنان باردار مراجعھ کننده بھ مراکز بھداشتی و درمانی شھر ارومیھ

  

  

 IRCTطرح ھای ثبت شده در 

بھمن تبریز  ٢٩مراجعھ کننده بھ بیمارستان ئو ھای امایی بر پی آمدھای زایمانی در زاعنوان طرح: بررسی تاثیر مراقبت مداوم م
١٣٨٧  

  

  

  ھاو ھمایش مقاالت ارایھ شده در کنگره

  

  نام کنگره  تاریخ ارائھ  نوع ارائھ  عنوان مقالھ
تاثیر مراقبت مداومم مامایی بر نوع زایمان و نمره آپگار 

  نوزادان
دومین سمینار سراسری پرستار،   ١٣٨٨آبان   پوستر

  گلستان- پژوھشماما و 
  

  پیامدھای حاملگی در مادران نوجوان
المللی و سومین اولین کنگره بین  ١٣٨٨اسفند   پوستر

  تھران-ھمایش ملی بارداری ایمن

تاثیر مراقبت مداوم مامایی در طی لیبر بر طول مدت 
  زایمان

المللی و سومین اولین کنگره بین  ١٣٨٨اسفند   پوستر
  تھران-ایمنھمایش ملی بارداری 

مشاوره قبل از بارداری در زنان مبتال بھ دیابت ملیتوس 
  در سنین باروری

اردیبھشت   پوستر
١٣٨٩  

چھارمین ھمایش کشوری بیماری 
 -ھای مزمن: نقش پرستار و ماما

  رامسر

  

  Oct 2010 2nd  سخنرانی  نقش مردان در برنامھ ھای تنظیم خانواده

International Congress on 

Reproductive Health and 
Family planning- uromieh  

  

Maternal health literacy; promotion and it’s 
effect on mother and child health  

poster  May 2011  The first international & 
fourth national congress of 



health education & 
promotion, Tabriz 

The effect of continuity of midwifery care on 
child birth outcomes   

poster  May 2011  The first international & 
fourth national congress of 
health education & 
promotion, Tabriz  

تاثیر مراقبت فرد بھ فرد و حضور مداوم ماما بر بالین 
  زادی نو  –بیمار در طی لیبر بر پی آمدھای مادزری 

اولین ھمایش کشوری ایمنی در   ١٣٩٠آبان   سخنرانی
نظام سالمت با محوریت ایمنی 

  ، ارومیھبیمار

چھارمین سمینار سراسری   ١٣٩٠آذر   سخنرانی   تاثیر مراقبت فرد بھ فرد در طی لیبر بر پیامدھای زایمان
  ، گرگانپرستار، ماما، پژوھش

طول مدت تاثیر مراقبت مداوم مامایی در طی لیبر بر 
  زایمان

 Sep 2013  International congress on  پوستر
women’s health 
promotion, uromieh 

   

  

  مقاالت چاپ شده در مجالت
مریم نجار ،دانشکده پرستاری و مامایی تبریز ١۴، مجلھ شماره تاثیر مراقبت مداوم مامایی در طی لیبر بر طول مدت زایمان

  نویسنده مسئول. زاده، 
  

Effect of continuous midwifery care on length of labor, journal of caring sciences, 2012, 1(1), 47-52, 
corresponding author: Maryam Najjarzaed. 

  
 

The effect of midwifery continuing care on child birth outcomes, Iranian journal of nursing and 
midwifery research, 2013, 19(3), corresponding author: Maryam Najjarzaed.  

  
  

  دوره ھای طی شده در طی خدمت

 ، ١٣٩٠احیاء پیشرفتھ نوزاد، ارومیھ ، ١٣٨٨، زایمان فیزیولوژیک، ارومیھ ١٣٨۶ھمایش سراسری زایمان طبیعی، تبریز 
، تبریز ینگرشی نو بھ آسفکس، ١٣٨٨متدولوژی پژوھش در تدوین مقاالت کمی، تبریز ، ١٣٩٠کنترل راه ھوایی، ارومیھ 

دوره ھای  ، ١٣٨۵ترویج تغذیھ با شیر مادر، شاھین دژ ، ١٣٨٨کنترل عفونت ھای تناسلی و بیماری ھای مقاربتی تبریز، ١٣٨٩
  و ...، ١٣٨٢سردشت  ICDLھفت گانھ 

  

  مدرک زبان خارجھ

  ۵٧با نمره  ١٣٩۴خرداد  MSRT٨ قبولی در آزمون  زبان 



  کسب رتبھ ھای برتر

          ١٣٨٠دانشکده پرستاری و مامایی ارومیھ در سال علمی و اخالقی  دانشجوی نمونھکسب رتبھ 

      ١٣٨٨تبریز  علوم پزشکی در دانشگاه ١٨/ ۵٧با معدل کل مقطع کارشناسی ارشد مامایی  رتبھ سومکسب 

 

 


