بسمه تعالی
دانشگاه آزاد اسالمی واحد مرند
معاونت پژوهشی ( رزومه)(CVاعضای هیئت علمی)

الف -مشخصات فردی:
نام و نام خانوادگی  :راضیه پیغمبردوست
محل تولد :مرند
وضعیت تأهل :متاهل
پست الكترونیك:

تاريخ تولد:
ملیت :

1231/11/32
ايرانی

E-mail: Razieh_21570 @ yahoo.com
ب :فعالیت های آموزشی
سال

فعالیت

1211-1231

مربی حق التدريس و کارشناس آموزش بالینی دانشگاه آزاد اسالمت مرند

1231-1231

کارشناس آموزش سالمت شبكه بهداشت و درمان مرند

1231

عضو هیئت علمی تمام وقت (مربی) دانشگاه آزاد اسالمی مرند

ج -سوابق شغلی و حرفه ايی:
سال

سابقه

1213-1211

گذراندن طرح نیروی انسانی در شبكه بهداشت و درمان مرند

1211-1231

مربی حق التدريس و کارشناس آموزش بالینی دانشگاه آزاد اسالمت مرند

1231-1231

کارشناس آموزش سالمت شبكه بهداشت و درمان مرند

1231-1231

کارشناس مامايی شاغل در بیمارستان رازی شهرستان مرند

-1231تاکنون

عضو هیئت علمی تمام وقت (مربی) دانشگاه آزاد اسالمی مرند

1

د -طرح های تحقیقاتی پايان يافته

سال

عنوان طرح

1231

تاثیر مشاوره تلفنی بر کیفیت زندگی زنان با زايمان طبیعی در شهرستان مرند مصوب دانشگاه علوم پزشكی
تهران

1231

تاثیر بازديد از منزل بر شاخص های رشد و تكامل نوزادان کم وزن در شهرستان مرند

1233

بررسی آگاهی ،نگرش و عملكرد دانشجويان دانشگاه های مرند در ارتباط با بیماری ايدز

ه  :مقاالت منتشر شده در مجالت معتبر علمی -پژوهشی داخل و خارج از کشور:
سال

مشخصات همايش

1233

تاثیر مشاوره تلفنی بر کیفیت زندگی زنان با زايمان طبیعی در شهرستان مرند -خاکبازان زهره -گلیان
تهرانی شهناز -پیغمبردوست راضیه -کاظم نژاد انوشیروان زمستان  , 1233دوره  , 13شماره  ; 1صفحه  3تا
صفحه .13

 1233حمايت تلفنی بر افسردگی زنان با زايمان طبیعی -پیغمبردوست راضیه -فدايی زينب -خاکبازان زهره-
سودايی حبیب اله(دوره يازدهم ،شماره پنجم ،تابستان  ،1233ص  223-213مجله دانشكده پرستاری و
مامايی ارومیه)
1231

شیوع اضافه وزن و چاقی در دانش آموزان شهرستان مرند -سودايی حبیب اله -مقبولی لیلی -پیغمبردوست
راضیه -اصل رحیمی وهاب(سال دوازدهم -شماره چهارم تابستان  -1233ص  133-113فصلنامه
پژوهشكره علوم بهداشتی جهاد دانشگاهی )

1233

تاثیر حمايت های پس از زايمان بر رضايتمندی زنان(سال  1233شماره 1دوره  3بهار مجله دانشگاه علوم
پزشكی ارومیه)

در
حاپ
چاپ

تاثیر بازديد از منزل بر شاخص های رشد نوزادان کم وزن در شهرستان مرند(دوره سیزدهم شماره سوم
خردتد  1231مجله دانشگاه علوم پزشكی ارومیه)

ارسال
شده

تاثیر بازديد از منزل بر شاخص های تكامل نوزادان کم وزن در شهرستان مرند(سال شماره تابستان
مجله دانشگاه علوم پزشكی تهران)

ارسال
شده

ناثیر بازديد از منزل بر میزان افسردگی مادران دارای نوزاد کم وزن

و – شرکت در همايش های داخلی و خارجی با مقاله
عنوان طرح

سال

کنگره سالمت نوزاد دانشكده پرستاری و مامايی دانشگاه علوم پزشكی مشهد(پوستر)
13-31
بهمن ( -123131با مقاله تاثیر مشاوره تلفنی بر جنبه روانی کیفیت زندگی زنان با زايمان طبیعی)
 13بهمن
2

1231
کنگره تاثیر بازديد از منزل بر شاخص های رشد و تكامل نوزادان کم وزن(سخنرانی)

1233
مهر 1231

دهمین همايش کشوری پرستاری کودکان(سخنرانی)
با مقاله عادات خواب در کودکان مبتال به تاالسمی 1-11ساله

 3-3ارديبهشت پنجمین کنگره سراسری پريناتولوژی دانشگاه علوم پزشكی شیراز(پوستر)
با مقاله :حمايت تلفنی بر افسردگی زنان با زايمان طبیعی
33

ز  :شرکت در کارگاهها و دوره های آموزشی
سال
1233

مشخصات کارگاه
کارگاه تربیت مدرس آموزش پیشگیری از بیماری آنفلونزا

 1231کارگاه های آموزش و ارتقای سالمت(بازاريابی اجتماعی -توانمند سازی کارکنان -شیوه ها و رسانه های
آموزشی) ... -
 1233شیر مادر
ح  :تألیف و ترجمه:
سال
1231

مشخصات کتاب
مراقبتهای پس از زايمان -چاپ شده است(تیراژ  1111جلد)

ه -مسئولیت های اجرايی:
سمت

سال
از سال  11تا 31

مربی بالینی دانشگاه آزاد اسالمی مرند

از سال  31تا 31

کارشناس آموزش و ارتقای سالمت دانشگاه علوم پزشكی تبريز در شبكه بهداشت مرند

از سال  13تا 11

کارشناس مامايی شاغل در مرکز بهداشت مرند( طرح نیروی انسانی)

از سال  32تا 31

کارشناس آموزش بالینی حق التدريس دانشگاه آزاد اسالمی مرند

از سال  11تا 31

مربی بالینی حق التدريس دانشگاه آزاد اسالمی مرند

از سال  31تا کنون

عضو هیئت علمی تمام وقت دانشگاه آزاد اسالمی مرند

سال 1231

مدير گروه مامايی دانشگاه آزاد اسالمی مرند

3

