نام و نام خانوادگی  :فاطمه محمودی
 - 1کارشناسی مامایی – دانشگاه علوم پزشکی یاسوج – 1831-1831
 - 2کارشناسی ارشد مامایی – دانشگاه علوم پزشکی اهواز –  1819تا 1812
ن :چنانچه در  89سال گذشته در هر یک از نهادها ،شوراهای تصمیم گیری یا انجمنهای علمی عضویت داشته اید با ذکر
شروع و پایان مرقوم نمایید.
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شرکت در کارگاه های مختلف:
-1کارگاه  Validityدر مطالعات تجربی-مهر  -88یاسوج
-2سمینار  - ADRIII-فروردین – 09یاسوج
-1کارگاه مهارت های فرزند پروری و تربیت فرزند – دی  – 88یاسوج
-4کارگاه پروپزال نویسی –فروردین  -88یاسوج
-5کارگاه جست و جو در بانک های اطالعاتی –فروردین -88یاسوج
-6کارگاه اشنایی با انتی بیوگرام تست استاندارد ازمایشگاهی اردیبهشت  -02یاسوج
-7کارگاه مدیریت کالس و اموزش اثربخش –مرداد  -02یاسوج
-8کارگاه مبتی بر شواهد –شهریور -01یاسوج
-0کارگاه تحلیل ازمون –
 -39کارگاه دانش افزایی استادان (اخالق علمی وحرفه ای )-مرداد – 02یاسوج
-33کارگاه زایمان فیزیولوژیک
-32کارگاه رفرنس نویسی
-31کارگاه مدیکال زورنالیسم
-34کارگاه تحقیقات کیفی

محل خدمتی

دانشکده
پرستاری

فرهنگی :
-1گواهی طرح ضیافت (اندیشه سیاسی تعلیم و تعلم  -2اذر  28- 03ساعت –یاسوج
-2اندیشه سیاسی اسالم ومبانی انقالب اسالمی –مرداد  34 -01ساعت –یاسوج
-1همایش علم دینی دین علمی –اردیبهشت  69- 01ساعت اموزش فرهنگی وعمومی –یاسوج
--4همایش علم دینی دین علمی(دوره معرفت افزایی باا اواول تعیلایم وتعلام اساالمی )-اردیبهشات  36 -01سااعت
فرهنگی  -یاسوج
 -5گواهی روانخوانی قران – گواهی روخوانی قران
-6کارگاه دین و رسانه
-7کارگاه تاریخ علم و تمدن اسالمی
 -8گواهی طرح ضیافت04
 -0گواهی طرح ضیافت 05

برگزاری کار گاه های اموزشی :
مدرس کارگاه یک روزه اورژانس های زنان و مامایی  19-امتیاز –- 18.3.29شهر کهگیلویه
مدرس کارگاه یک روزه اورژانس های مامایی  19-امتیاز - 18.3.23 -شهر کهگیلویه
برگزاری کالس های اموزشی اورزانس های زایمانی –یاسوج و گچساران –پرسنل فوریت ها
ایراد سخنرانی در همایش کشوری عفاف و حجاب – یاسوج
ایراد سخنرانی در همایش کشوری پیشگیری و درمان با طب مکمل –اصفهان –
عضو کمیته اجرایی همایش ملی گیاهان دارویی
عضو کمیته برگزاری نمایشگاه کانون فیلم و عکس وموسیقی دانشگاهی
عضو بسیج فعال جامعه پزشکی
همکاری در اعزام تیم های بهداشتی درمانی به مناطق دور افتاده استان -زیالیی –
همکاری در اعزام تیم های بهداشتی درمانی به مناطق دور افتاده استان -سیالب کلوار
همکاری در اعزام تیم های بهداشتی درمانی به مناطق دور افتاده استان-زیالیی ابعلی
عضو کمیته اجرایی کنگره بین المللی خون و کاربرد های ان

کنفرانسها  ،سمینارهای داخل و خارج (مقاله – پوستر –سخنرانی ) فاطمه محمودی

 -3بررسی باور ها و رفتار های بهداشتی دوران عات ماهیانه در دانش اموزاان دبیرسوتانی(999دوموی
کنگره اندگی سالم و تزسعه مراقبت های پرستاری و مامایی)-بزشهر
-2بررسی اپیدمیزلزژیک چند قلزیی و عزارض نزاادی در بیمارستان یاسزج -دومی کنگره اندگی سالم
و تزسعه مراقبت های پرستاری و مامایی-بزشهر
-8عزامل استرس اای محیط کلنیکی اا دیدگاه پرستاران و ماماهای یاسزج( 6می کنگره اسیایی امزاش
پزشکی )-مالزی
-4عزامل مزثر بر انتخاب پزشک اا دیدگاه مردم یاسزج 6(-می کنگره اسیایی امزاش پزشکی)-مالزی
-1اگاهی و نگرش انان یائسه در مزرد هزرمزن در مانی جایگزینی ( 34دومی کنگره بی المللی و نهمی
کنگره سالیانه پژوهشی دانشجزیان علزم پزشکی کشزر )-مشهد
-6ویزگی یک استاد خزب اا دیدگاه دانشجزیان )1836دهمی کنگره کشزری آمزاش علزم پزشکی (
-9بررسی مزانع طرح درس اا دیدگاه اساتید و ارائه راهکار های اصالحی( 999دهمی کنگره کشزری
آمزاش علزم پزشگی)
-3عزامل تنش اای محیط بالینی اا دیدگاه دانشجزیان دانشکده پرستاری مامایی (-1839-دهمی
کنگره کشزری آمزاش علزم پزشکی)
-1مهمتری عزامل مزثر بر انتخاب دکتر (-9999دهمی کنگره کشزری آمزاش علزم پزشکی )
19نقش تغذیه در درمان گرگرفتگی )اولی کنگره بی المللی منزپزا و اندروپزا -(-اهزاا-11بررسی دانش و نگرش امزاگاران ان شهر یاسزج در مزرد پیشگیری اا پزکی استخزان -اولی کنگره
بی المللی منزپزا و اندروپزا-اهزاا
-12شیزع ماکرواومی متزلد شده با عمل سزاری در بیمارستان-999اولی کنگره سراسری مراقبت
های ویژه نزاادان و کزدکان -مشهد
-18بررسی فراوانی مرده اایی و علل ان در بیمارستان امزاشی  -9999اولی کنگره سراسری مراقبت
های ویژه نزاادان و کزدکان -مشهد
-14بررسی عزامل مزثر بر اضطراب قبل اا بیهزشی و عمل جراحی در بیماران مراجعه کننده- 999
همایش کشزری پیراپزشکی و سالمت -یاسزج

-11نظرات بیماران در مزرد وضعیت کنترل درد پس اا عمل جراحی در بیماران سزارینی 999همایش
کشزری پیراپزشکی و سالمت -یاسزج
-16بررسی نحزه کاربرد اصزل و روش های کنترل عفزنت تزسط کار اتاق عمل(999همایش کشزری
پیراپزشکی و سالمت) یاسزج
-19خشزنت خانزادگی -هشتمی همایش سراسری دانشکده پرستاری و مامایی -یاسزج
-13ام اس و قرص های پیشگیری و حاملگی  -دهمی کنگره بی المللی MSایران و اولی کنگره بی
المللی بیماری -اصفهان
-11سالمندان و افسردگی -کنگره سراسری سالمندی و پزشکی ایران -اصفهان
-29رعایت محدوده قلمره و سبک اندگی بیماران بستری در بیمارستان -همایش سراسری سبک
اندگی و سالمت -یاسزج
-21انالیز کمی و کیفی پسماند های دندانپزشکی  - 99931همایش سراسری سبک اندگی و سالمت -
یاسزج
-22اندگی و ارتباط ان با پزکی استخزان در انان مراجعه کننده 999همایش سراسری سبک اندگی و
سالمت -یاسزج
-28بررسی علل خزنریزی بینی در کزدکان و بزرگساالن  999همایش کشزری سالمت محزری در طب
کزدکان و سالمت  -یاسزج
-24مقایسه اثر بیهزشی عمزمی و بیحسی نخاعی بر اپگار نزاادان متزلد به شیزه سزاری -هشتمی
کنگره بی المللی بیماری های انان و مامایی ایران -تهران
-21بررسی اگاهی نگرش و عملکرد انان شاغل بیمارستان های شهر یاسزج در امینه پاپ اسمیر -
هشتمی کنگره بی المللی بیماری های انان و مامایی ایران-تهران
-26بررسی اندیکاسیزن های هیسترکتزمی و روش های هیسترکتزمی در بیماران مراجعه کننده به اتاق
عمل بیمارستان 9999هشتمی کنگره بی المللی بیماری های انان و مامایی ایران -تهران

-29بررسی شیزع ماکرواومی جنی در بیماران سزارینی مراجعه کننده بوه -...هشوتمی کنگوره بوی
المللی بیماری های انان و مامایی ایران -تهران
-23بررسی ارتباط معدل دیپلم با نمره دروس تخصصی دانشجزیان کارشناسی اتاق عمل -..داادهمی
همایش گشزری امزاش پزشکی  -مشهد
-21نقش پرستار در حفظ و بهبزد کیفیت اندگی سالمندان  -همایش کشزری ایده های نزدر پرستاری و
مامایی  -یاسزج
-89اپیدمیزلزای ترومای ناشی اا تصادفات در مصدومی مراجعه کننده به مرکز ترومای شهید بهشتی
یاسزج -هفتمی کنگره اپیدمیزلزژی ایران -یاسزج
-81تاثیر امزاش خزدمراقبتی وکیفیت اندگی بیماران تحت همزدیالیز - ..سزمی کنگرهامزاش بیمار و
خزدمراقبتی (همایش بی المللی)-تهران
-82تاثیر مراقبت خانگی بر مشکالت دیابتی ها -سزمی کنگرهامزاش بیمار و خزدمراقبتی (همایش
بی المللی) -تهران
-88اثر  BSEبر روی دانش و نگرش و عملکرد برمراقبت های داوطلبانه سالمتی -سزمی کنگرهامزاش
بیمار و خزدمراقبتی (همایش بی المللی)-تهران
-84احتیاج امزاش خزد مراقبتی بیماران همزدیالیز در بیمارستان شهید بهشتی در بخش دیالیز -
سزمی کنگرهامزاش بیمار و خزدمراقبتی (همایش بی المللی)-تهران
-81نقش نماا و دعا در تزانبخشی بیماران مزم -سزمی همایش سراسری طب مکمل و سنتی-اصفهان
-86بررسی تاثیر برنامه مراقبتی بر اساس الگزی سااگاری روی بر فعالیت های رواانه اندگی بیماران
مبتال به ام اس در ساامان بهزیستی  ...سزمی همایش سراسری طب مکمل و سنتی -اصفهان
-89ارتباط تزکل خدا و بهداشت روان -سزمی همایش سراسری طب مکمل و سنتی -اصفهان
-83سالمت معنزی بیماران مبتال به سرطان تحت شیمی درمانیمراجعه کننده به بیمارستان رجایی
یاسزج -سزمی همایش سراسری طب مکمل و سنتی -اصفهان
-81بررسی تغییرات اشباع اکسیژن خزن شریانی در نزاادان پس اا تزلد سزاری و طبیعی(همایش
کشزری پیراپزشکی و سالمت)-یاسزج

مقاالت چاپی در مجالت علمی پزوهشی :
-1اهمیت اجرای طرح درس بالینی و موانع اجرای ان از دیگاه اساتید
-2فراوانی عمل جراحی کاتاراکت و روش های ان در بیمارستان های امام سجاد شهر یاسوج
 -8بررسی اندیکاسیون ها و روش های انجام هیسترکتومی دربیماران مراجعه کننده به بیمارستان اموزشی
درمانی امام سجاد
 -4بررسی تاثیر تمرینات کگل برکاهش درد پرینه بعد از اپی زیاتومی در زنان نخست زا
 -1مقایسه اثر بیهوشی و بی حسی نخاعی براپگار نوزادان متولد شده به روش سزارین انتخابی
 -6تاثیر مشاوره رفتاری بر اضطراب پرخاشگری زنان دارای اختالالت کنش جنسی
 -9آگاهی دانش و عملکرد زنان شاغل بیمارستان های شهر یاسوج در زمینه تست پاپ اسمیر
-3بررسی فراوانی روش انجام هیسترکتومی و اندیکاسیون های ان در حوالی دوره یائسگی وبعد از ان 12-33
-1بررسی رابطه انزیم گلوکز شش فسفات دهیدروزناز با یرقان نوزادی در نوزادان بستری بخش نوزادان

چاپ کتاب بیماری ها و سرطان ها در اندام های تولید مثل زنان  ،چاپ  ، 1811انتشارات چویل
شرکت در المپیاد ها و جشنواره ها

لوح تقدیر مسابقات مرحله استانی زیست شناسی مقام اول
پنجمین دوره مسابقات ازمایشگاهی ورایانه ای  3131دانش اموزی اصفهان

