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 محبًبٍ پًرحیدری :  خاوًادگی) فارسی( وام ي وام

           iMahbobeh Poorhidar  : خاوًادگی بٍ اوگلیسی وام ي وام

 مامایی )گرایش بُداشت مادر ي کًدک(: تحصیلی رشتٍ

 کارشىاسی ارشدسطح تحصیالت: 

 MSc   تحصیالت بٍ اوگلیسی: سطح 

  مربی: شگاَیودا رتبٍ

  rpoorheidari@shmu.ac.i:     الکتريویکی داوشگاَی پست

 mah_poorheidary@yahoo.com پست الکتريویکی ديم: 

 212 داخلی 350-05052323 : تماس تلفه

 معايوت آمًزشی، داوشکدٌ پرستاری ي مامایی پسشکی، علًم داوشگاٌ تیر، َفت انمید: آدرس

 :تحصیلی سًابق

 7011سالعلًم پسشکی تُران ،  داوشگاٌ از کارشىاسی ارشد آمًختٍ داوش

  7017سالعلًم پسشکی مشُد داوش آمًختٍ کارشىاسی از داوشگاَ

•MSc in midwifery (Maternal and Child Health) , tehran University of Medical 

Sciences, 1998 

•Bachelor of Midwifery, mashhad University of Medical Sciences, 1992 

 

 



 

  Teaching  experiences   سًابق تدریس:خالصٍ 

 :سبل تجربه تدریس 55بیص از 

اختالالت عملکرد جنسی،  مطبوره بهداضت مبدر و کودک،ببرداری و زایمبن،  در مقطع کبرشنبسی: تئوری

اصول  یی،در مبمب فیسیک معبینبتنطبنه ضنبسی و ،  آموزضی ارتببطبتمطبوره و  ،مدیریت در مبمبییاصول 

، مبدر و نوزاد ) پرستبری(، سالمت ببروری و بهداضت مبدر و کودک ) بهداضت عمومی(، خدمبت بهداضتی

 جمعیت و تنظیم خبنواده 

مطکالت خبظ در : مطبوره سالمت خبنواده، مطبوره مشبوره در مبمبیی ارشددر مقطع کبرشنبسی تئوری 

  مطبوره ارتقبء سالمت جنسیاری، ببردو آموزش در ببروری، مطبوره 

 کبرآموزی بهداضت مبدر و کودک، کبرآموزی ببرداری و زایمبن، کبرآموزی در مقطع کبرشنبسی: کبرآموزی

 کبرآموزی یی،در مبمب فیسیک معبینبتنطبنه ضنبسی و  کبرآموزی  ،مدیریت در مبمبیی کبرآموزی، بیمبریهبی زنبن

 مبدر و نوزاد ) پرستبری( کبرآموزیکبرآموزی نوزادان، ، اصول خدمبت بهداضتی

 کبرآموزیمطبوره سالمت خبنواده،  کبرآموزی مشبوره در مبمبیی: ارشددر مقطع کبرشنبسی  کبرآموزی

مطبوره ارتقبء سالمت  کبرآموزیاری، ببردو آموزش در مطبوره  کبرآموزیمطبوره مطکالت خبظ در ببروری، 

 جنسی

 

 جدول دروس تئوری و کبرآموزی در مقطع کبرضنبسی و کبرضنبسی ارضد مطبوره در مبمبیی

 گروه هدف کبرورزی نظری عنوان 

 دانطجویبن

students Clinical 

educatio
n  

Theory  
title 

 

 BSc in کبرضنبسی مبمبیی * * ببرداری و زایمبن 7
Midwifery 

* * Pregnancy & 
childbirth 

1 

 BSc in کبرضنبسی مبمبیی *  بیمبریهبی زنبن 5
Midwifery 

*  Gynecologic 
diseases 

2 

نطبنه ضنبسی و  0

در  معبینبت فیسیکی

 مبمبیی

 کبرضنبسی مبمبیی * *

 
BSc in 
Midwifery 

* * Semiotics and 
physical 
examinations in 
midwifery 

3 



مطبوره و آموزش  3

اختالالت عملکرد 

 جنسی

 BSc in کبرضنبسی مبمبیی  *
Midwifery 

 
---- 

* Counseling and 
education for 
sexual dysfunction 

4 

 BSc in کبرضنبسی مبمبیی * * ببرداری طبیعی 2
Midwifery 

* * Normal pregnancy 5 

ببرداری و زایمبن غیر  6

 طبیعی

 BSc in کبرضنبسی مبمبیی --- 
Midwifery 

-- * Abnormal pregnancy 
& childbirth 

6 

 BSc in کبرضنبسی مبمبیی * --- نوزادان 1
Midwifery 

* -- Neonate 7 

اصول خدمبت  8

 بهداضتی

 BSc in کبرضنبسی مبمبیی * *
Midwifery 

* * Principles of health 
services 

8 

بهداضت مبدر و  5

 کودک

 BSc in کبرضنبسی مبمبیی * *
Midwifery 

* * Maternal and child 
health 

5 

مدیریت در اصول  73

 مبمبیی

 BSc in کبرضنبسی مبمبیی * *
Midwifery 

* * Principles of 
management in 
midwifery 

73 

 ارتببطبتمطبوره و  77

 آموزضی

 BSc in کبرضنبسی مبمبیی  *
Midwifery 

 * Educational 
counseling and 
communication 

77 

مطبوره سالمت  75

 خبنواده

ارضد  کبرضنبسی * *

مبمبیی مطبوره در  
MSc  / 
counseling in 
midwifery 

* * Family health 
counseling 

75 

مطبوره مطکالت  70

 خبظ در ببروری

کبرضنبسی ارضد  * *

 مبمبییمطبوره در

MSc  / 
counseling in 
midwifery 

 
* 

 
* 

Counseling on 
specific fertility 
problems 

70 

و آموزش در مطبوره  73

 اریببرد

کبرضنبسی ارضد  * *

 مبمبییمطبوره در

MSc  / 
counseling in 
midwifery 

* * Pregnancy 
counseling and 
training 

73 

مطبوره ارتقبء  72

 سالمت جنسی

کبرضنبسی ارضد  * *

 مبمبییمطبوره در

MSc  / 
counseling in 
midwifery 

* * Sexual health 
promotion advice 

72 

 

 


