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 سوابق تحصیلی

  عالیه تالف( تحصیال

 رشته تحصیلی
گرایش رشته 

 تحصیلی
 درجه علمی

دانشگاه محل 
 تحصیل

شهر محل 
 تحصیل

کشور محل 
 تحصیل

تاریخ فراغت از 
 تحصیل

 3131 ایران قم آزاد اسالمی دانیکار مامایی مامایی

 کارشناسی مامایی مامایی
کی علوم پزش

 شهید صدوقی یزد
 3133 ایران یزد

 کارشناسی ارشد ماماییآموزش  مامایی
علوم پزشکی 

 اصفهان
 3129 ایران اصفهان
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 ب( پایان نامه های نوشته شده در دوران تحصیل
 نام استاد یا اساتید راهنما مقطع تحصیلی عنوان پایان نامه

بررسی میزان رضایت از زندگی دانشجویان 
 ید صدوقی یزدعلوم پزشکی شه

 سرکار خانم مجاهد کارشناسی

بررسی تاثیر اوریکولوتراپی بر عالئم بالینی 
سندرم تخمدان پلی کیستیک در دختران مجرد 

 ساله شهر اصفهان 13تا  33
 سرکار خانم والیانی کارشناسی ارشد

 

 ایموقعیت های شغلی و حرفه

 الف( سابقه ارائه خدمات آموزشی
موسسه 

 محل تدریس
ع مقط

 تحصیلی
 عنوان درس نوع درس نوع فعالیت

تعداد 
 دانشجویان

ساعات کل 
 هتدریس شد

 نیمسال سال تدریس

دانشگاه آزاد 
 اسالمی

 کارشناسی
حق 

 التدریس
 مامایی

بهداشت مادر و 
 کودک

04 
34 

974 
133 

3123 
3129 

 دوم
 اول

دانشگاه آزاد 
 اسالمی

 کارشناسی
حق 

 التدریس
 مادران نوزادان پرستاری

04 
14 

974 
939 

3129 
3121 

 دوم
 اول

دانشگاه آزاد 
 اسالمی

 کارشناسی
حق 

 التدریس
 بهداشت جامعه پرستاری

04 
14 

974 
939 

3129 
3121 

 دوم
 اول

دانشگاه آزاد 
 اسالمی

 کارشناسی
حق 

 التدریس
 نوزادان مامایی

14 
04 
02 

939 
974 
133 

3123 
3121 
3120 

 دوم
 اول

دانشگاه آزاد 
 اسالمی

 کارشناسی
حق 

 التدریس
 3129 974 04 بیماریهای زنان مامایی

 دوم
 اول

 کارشناسی علوم پزشکی
حق 

 التدریس
 3121 391 33 بهداشت جامعه پرستاری

 دوم
 اول

 

 تصویب شده پروژه های تحقیقاتی ب(

 نوع فعالیت در طرح عنوان طرح
ساعات فعالیت در 

 طرح
 طول مدت طرح وضعیت فعلی طرح موسسه محل پژوهش

      

      

      

 

 مشاوره شده یاپایان نامه های سرپرستی شده ج( 

 عنوان پایان نامه
دوره تحصیلی ارائه پایان 

 نامه
 تاریخ دفاع از پایان نامه سمت در پایان نامه محل انجام پایان نامه

     

     



     

 

 ای )مشاوره، همکاری و غیره(سابقه ارائه خدمات حرفه د(
 تاریخ ارائه خدمات فرد، مرکز یا سازمان دریافت کننده خدمات اینوع خدمت حرفه

   

   

 

 ) مرتبط با آموزش و تحقیقات( سابقه موقعیت ها و پست های اجرایی(  ه

 مکان فعالیت نوع وظایف محوله سمت
نام، رتبه علمی و 
رشته تحصیلی 
 مسئول مافوق

 تا تاریخ از تاریخ

      

      

      

 

 ه فعالیتها و پست های اجرایی ) غیر مرتبط با آموزش و تحقیقات(سابقو( 
 تا تاریخ تاریخ از مافوق مکان فعالیت وظیفه عنوان سمت

      

      

 

 کمیته ها و شوراهاعضویت در ز( 

 نام کمیته یا شورا
نوع همکاری با کمیته یا 

 شورا
 تا تاریخ از تاریخ مکان یا سازمان مربوطه

     

     

     

 

 عضویت در انجمن ها و مجامع علمیح( 
 تا تاریخ از تاریخ محل فعالیت مجمع نوع همکاری و سمت نام مجمع

     

     

 

 بودجه های تحقیقاتی دریافت شده از سایر مراکز )گرنت(ط( 
منبع ارائه دهنده 

 بودجه
 مدت زمان سمت بودجه گرنت عنوان گرنت شماره گرنت

      

      



 

 در هم اندیشی، بازآموزی و غیره ) بدون ارائه مقاله( سخنرانی( ی

 عنوان سخنرانی
عنوان هم اندیشی، بازآموزی و 

 غیره
 سخنرانی تاریخ محل برگزاری

 97/3/20 نظام پزشکی قم آموزش اوریکولوتراپی در مامایی کاربرد اوریکولوتراپی در مامایی

 رگاه زایمان فیزیولوژیککا روشهای طب مکمل در زایمان فیزیولوژیک
دانشکده پرستاری مامایی 

 قم
97/9/20 

 33/3/20 مرکز بهداشت قم کارگاه زایمان فیزیولوژیک روشهای طب مکمل در زایمان فیزیولوژیک

 

 همکاری با هیأت تحریریه مجالت علمیف( 
 تا تاریخ از تاریخ نوع همکاری با مجله محل انتشار مجله نام مجله

فرهنگی مجله علمی 
دانشجویی از دانشگاه علوم 

 پزشکی اصفهان

لوم پزشکی عدانشگاه 
 اصفهان

 3129 3132 همکاری با هیئت تحریریه

     

 

 

 سوابق توسعه فردی 

 ) آموزشی، پژوهشی و اجرایی( شرکت در دوره های مختلف
 برگزاریتاریخ  مدت محل برگزاری نوع)سطح( دوره نام دوره

 جمعیت مامایی اصفهان و پیشرفته مقدماتی اوریکولوتراپی
 سه دوره 
 دو روزه

3123 

 3120 دو روز نظام پزشکی قم مقدماتی اوریکولوتراپی )به عنوان مربی(

 3123 دو روز جمعیت مامایی اصفهان مقدماتی طب فشاری

 3120 دو ماه مرکز ماساژ ایرانیان پیشرفته ماساژ تایلندی

 3123 دو روز اصفهانجمعیت مامایی  مقدماتی رفلکسولوژی

 3132 سه روز علوم پزشکی قم  کارگاه آموزشی شیر مادر

 3/7/21 یک روز علوم پزشکی قم  کارگاه زایمان فیزیولوژیک

 3121 یک روز دانشگاه ازاد قم  کارگاه زایمان فیزیولوژیک

 7/0/20 یک روز علوم پزشکی قم  اخالق پزشکی و روزه داری

ین ترفیع کارگاه آشنایی با قوان
 و ارتقا اعضای هیئت علمی

 یک روز علوم پزشکی قم 
7/1/20 

 

 31/1/20 یک روز علوم پزشکی قم  کارگاه روش تحقیق فمنولوژی

EDC 3/0/20 یک روز علوم پزشکی قم  چالش ها و انتظارات 

آشنایی با آیین نامه استخدامی 
 اعضا هیئت علمی

 93/1/20 یک روز علوم پزشکی قم 

 روز1 مشهد مقدس  دانش افزایی استادانکارگاه 
97/0/20 
3/3/20 



 روز 9 مشهد مقدس  نشست فرهنگی
13/0/20 
3/3/20 

 7/1/20 روز 3 علوم پزشکی قم  کارگاه مقاله نویسی

 

 اسناد علمیانتشار

 الف( کتب منتشر شده
 سال چاپ محل نشر ناشر نوع کار همکار)همکاران( کتاب عنوان

      

      

 

 مقاالت منتشر شدهب( 

 صفحه شماره جلد نام نشریه عنوان مقاله (گانه )نویسند
سال 
 چاپ

 ایمانه خاکی
 محبوبه والیانی
 زهرا شهشهان
 مهری سیروس

بررسی تاثیر اوریکولوتراپی بر 
نامنظمی قاعدگی دختران 

ساله مبتال به  13تا  33مجرد 
سندرم تخمدان پلی کیستیک 

 شهر اصفهان
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 در همایش، کنفرانس و غیره مقاالت ارائه شدهج( 

 عنوان مقاله نویسندگان
عنوان همایش، 

 فرانس وغیرهکن
 محل برگزاری

 نحوه ارائه
 مقاله

 سال ارائه

 ایمانه خاکی
 مریم راهنما

بررسی روشهای کاهش درد غیر 
 دارویی

اولین همایش 
 دانشجویی

علوم پزشکی 
 یزد

 3137 پوستر

 ایمانه خاکی
 محبوبه والیانی
 زهرا شهشهان
 مهری سیروس

بررسی تاثیر اوریکولوتراپی بر 
 33ن مجرد نامنظمی قاعدگی دخترا

ساله مبتال به سندرم تخمدان  13تا 
 پلی کیستیک شهر اصفهان

کنگره بهداشت باروری 
تازه های  -و ناباروری 

علمی باروری و 
 ناباروری/ک

شهید بهشتی 
 تهران

 3129 سخنرانی

 ایمانه خاکی
 محبوبه والیانی
 زهرا شهشهان
 مهری سیروس

بررسی تاثیر اوریکولوتراپی بر 
 33دختران مجرد  نامنظمی قاعدگی

ساله مبتال به سندرم تخمدان  13تا 
 پلی کیستیک شهر اصفهان

کنگره بین المللی 
ارتقای سالمتی و 

 تندرستی

علوم پزشکی 
 اصفهان

 3121 پوستر

 ایمانه خاکی
 محبوبه والیانی

 زهره حقیقت دانا
 محمد رضا عزیزی

بررسی تاثیر اوریکولوتراپی بر 
 LH, FSHتغییرات هورمونی 

ساله مبتال  13تا  33ران مجرد دخت
به سندرم تخمدان پلی کیستیک 

 شهر اصفهان

کنگره بین المللی 
ارتقای سالمتی و 

 تندرستی

علوم پزشکی 
 اصفهان

 3121 سخنرانی
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 د( اطالعات مربوط به نرم افزار، لوح فشرده و غیره
نوع اطالعات یا نرم افزار تهیه 

 شده
ه موارد استفاده نرم افزار، لوح فشرد

 و غیره
 تاریخ انتشار نام همکاران

    

 

 تشویق ها، جوایز و تقدیرها
 تاریخ دریافت مقام اعطا کننده محل دریافت علت دریافت عنوان

 دانشگاه شهید بهشتی نمونه کشوری تقدیرنامه
)جناب آقای  رئیس جمهور

 دکتر احمدی نژاد(
3132 

 استانداری قم نمونه کشوری تقدیرنامه
جناب آقای موسی ) استاندار

 پور(
3124 

 دانشگاه شهید بهشتی نخبگان تقدیرنامه
) سرکار خانم  وزیر بهداشت

 دکتر دستجردی(
3132 

 تقدیرنامه
دانشجوی نمونه شاهد و 

 ایثارگر
 3132 رئیس بنیاد شهید سازمان سنجش کشور

 دانشگاه علوم پزشکی یزد دانشجوی نمونه دانشگاه تقدیرنامه
اب آقای )جن رئیس دانشگاه

 دکتر محمدی(
3133 

 

 

 )سایر موارد ) ضمیمه کارنامه 

 ای اعالم عالئق حرفه 


