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توضیحات:

 )2سوابق تحصیلی
رشته تحصیلی

مقطع دکتری

دانشگاه محل تحصیل

سال اخذ مدرک

-

-

-

-

رشته تحصیلی

مقطع کارشناسی ارشد

دانشگاه محل تحصیل

سال اخذ مدرک

دانشگاه علوم پزشکی تهران

1511

مامایی

گرایش بهداشت مادر و
کودک

رشته تحصیلی

مقطع کارشناسی

دانشگاه محل تحصیل

سال اخذ مدرک

مامایی

-

دانشگاه ازاد واحد تیریز

1531

توضیحات:

سایر دوره های گذرانده شده

محل

سال

زایمان فیزیولوژیک

دانشگاه آزاد اسالمی واحد تبریز

1511

توضیحات:

 )5سوابق شغلی
سابقه آموزشی
سابقه آموزشی

محل

سال

بیمارستان آذر شهر

آذر شهر

1531-1533

مرکز بهداشت

باسمنج

1531-1533

دانشگاه آزاد واحد تبریز مربی

تبریز

1531-1512

 -دانشگاه آزاد واحد مرند مربی

مرند

1511

توضیحات:

عضویت در مجامع علمی :عضو انجمن مامایی دانشگاه آزاد واحد مرند
سابقه پژوهشی
The impact of aloe vera and
calendula on perineal healing after
;episiotomy in primiparous women
a randomized clinical trial
بررسی تاثیر پماد گیاه صبر زرد بر التیام اپی
زیاتومی در زنان نخست زا

محل
تبریز

1511

مجله زنان مامایی و نازایی ایران

1511

بررسی تاثیر پماد گیاه همیشه بهار بر التیام اپی

مجله دانشگاه علوم پزشکی خراسان

زیاتومی در زنان نخست زا

شمالی

تاثیر پماد گیاه صبر زرد بر شدت درد پرینه بعد
از اپی زیاتومی مظالعه کارآزمایی بالینی
تصادفی شده یک سو کور
تاثیر پماد گل همیشه بهار بر شدت درد پرینه
بعد از اپی زیاتومی در زنان نخست زا

سال

مجله دانشگاه علوم پزشکی و خدمات
بهداشتی درمانی سبزوار
ماهنامه دانشکده پرستاری و مامایی ارومیه

1511

1511

1511

تاثیر پماد گیاه صب زرد و گل همیشه بهار بر
شدت درد پرینه بعد از اپی زیاتومی در زنان

فصلنامه افق دانش

1512

نخست زا
بررسی مقایسه ای پیامدهای بارداری و زایمان
در نوجوانان و زنان نخست زا مراجعه کننده به
مرکز آموزشی و درمانی کوثر شهر قزوین در

مجله علوم پزشکی رازی

1515

سال 12-11
Mothers satisfaction assessment on
education and information
provided by mathernal care givers
from Tabriz educational and and
non educational hospitals
بررسی و مقایسه رضایت مندی مادران از
مراقبتهای جسمانی ارایه شده از طرف مراقبن
لیبر ،زایمان و بعد از زایمان در بیمارستانهای
آموزشی و غیر آموزشی تبریز
توضیحات:
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زن و مطالعات خانواده

1511

تالیفات
سوابق مکتوب

عنوان

کتب درسی

-

کتب غیردرسی

-

مقالهISI

مقطع مرتبط

1. The impact of aloe vera on
episiotomy
pain
and
wound
healing
in
primiparous women.
2. Assessing the factors of
mother’s dissatisfaction
with labor and delivery
care
procedure
in
educational
and
non
educational hospitals in
Tabriz.

مقاله ISC

تعداد

2

-

مقاله علمی_ترویجی

-

ترجمه

-

همکاری در نگارش

-

1

توضیحات

همایش ها
همایش ها
همایش ملی فرآورده های طبیعی و
گیاهان دارویی

تعداد

عناوین
تاثیر گیاه صبر زرد بر

1

شدت درد پرینه بعد از اپی
زیاتومی
تاثیر پماد گل همیشه بهار

همایش سراسری گیاهان دارویی

1

بر شدت درد پرینه بعد از
اپی زیاتومی در زنان

توضیحات

نخست زا
بررسی تاثیر پماد گیاه صبر
سیزدهمین کنگره زنان و زایمان

1

زرد و گل همیشه بهار بر
التیام پرینه بعد از اپی

سخنرانی

زیاتومی در زنان نخست زا

بیستمین گنگره تخصصی باروری و
ناباروری

اولین همایش کشوری و ممیزی
بالینی و ارتقای کیفیت

1

Effects of effleurage
massage breathing
techniqs on
childbirth
satisfaction in
primiparous women
referring to lolagar
hospital in tehran
بررسی رضایت مندی

سخنرانی

مادران از مراقبین زایمانی
1

در طی دوران بستری در

پوستر

بیمارستانهای آموزشی و
غیر آموزشی تبریز
بررسی عوارض پذیرش

سیزدهمین کنگره زنان و زایمان

1

زودرس زنان در فاز نهفته
زایمان در بیمارستان 21

پوستر

بهمن تبریز
بررسی میزان تطبیق نتایج
چهارمین کنگره ساالنه انجمن
علمی

1

سونوگرافی با یافته های
بالینی ماموگرافی در

سخنرانی

تشخیص توده های پستانی
بررسی رضایت مندی
مادران از حمایتهای عاطفی
دومین همایش کشوری ایمنی بیمار

1

و اخالقی ارایه شده از
طرف مراقبین لیبر و زایمان

سخنرانی

در بیمارستانهای آموزشی
و غیر آموزشی تبریز
*شرکت صرف در همایش ها اهمیت ندارد بلکه باید ذکر شود که فرد کدامیک از موارد( ارائه مقاله/سخنرانی/دبیری علمی یا اجرایی /
شرکت در پنل های علمی) را در همایش عهده دار بوده است.
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 )1سوابق مدیریتی
دانشگاهی
سطح مدیریت واحد

محل تصدی پست

مدت زمان تصدی پست

سطح معاونت واحد

محل تصدی پست

مدت زمان تصدی پست

سطح مدیرکل واحد

محل تصدی پست

مدت زمان تصدی پست

سطح مدیریت دانشکده

محل تصدی پست

مدت زمان تصدی پست

سطح معاونت دانشکده

محل تصدی پست

مدت زمان تصدی پست

-

سطح مدیریت گروه

محل تصدی پست

مدت زمان تصدی پست

-

-

-

-

-

-

توضیحات:

غیر دانشگاهی
سطح مدیریت ملی کالن

محل تصدی پست

مدت زمان تصدی پست

سطح مدیریت ملی میانی

محل تصدی پست

مدت زمان تصدی پست

سطح مدیریت ملی استانی

محل تصدی پست

مدت زمان تصدی پست

توضیحات:

اینجانب ..فریده اقدام پور ..صحت اظهارات فوق را تائید می نمایم و عواقب ناشی از مغایرت موارد ذکر
شده با اطالعات اصلی را می پذیرم.
نام و نام خانوادگی :فریده اقدام پور
امضا و تاریخ11/12/13

