" بسمه تعالی"
نام :نرجس

نام خانوادگی :سعادتمند

محل تولد :گچساران

وضعیت تاهل :متاهل

متولد0864/0/00 :

محل سکونت :گچساران

تلفن
ثابت80806134:

تلفن همراه13001401060 :

Narjes.saadatmand64@gmail.
com

n

تجارب کاری
مدت زمان

نام ارگان

سمت

محل شرکت

از 0811/ 10/ 10تا
0811/ 01/ 10
از 0830/ 14/ 10تا
0830/ 16/ 80
از 0830/ 4/ 08
تا0838/ 10/ 80
از 0838/ 18/ 81
تا0834/ 10/ 81
از 0830/ 00/ 00
تا0838/ 18/ 81
از 0838/ 00/ 00
تا0834/ 14/ 81
از 0834/ 10/ 10
تا کنون
از 36/ 8/ 06
تا کنون

بیمارستان امام خمینی

ماما

دهدشت

بیمارستان شهید رجایی

ماما

گچساران

بیمارستان دکتر میر
حسینی
بیمارستان دنا

بخش آن کولوژی

شیراز

ماما

شیراز

دانشگاه علوم پزشکی
شیراز
دانشگاه آزاد اسلامی

مربی

شیراز

مدرس

گچساران

د انشگاه آزاد اسلامی

هییت علمی

گچساران

د انشگاه آزاد اسلامی

مدیر دفتر توسعه
آموزش دانشکده
پزشکی () EDO

گچساران

تحصیلات
سال اخذ
مدرک
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رشته

معدل

مقطع تحصیلی

1386/04/15

علوم پزشکی یاسو ج

مامایی

00/ 06

کاردانی

1390/11/10

علوم پزشکی اهواز

مامایی

01/ 10

کارشناسی

1394/03/30

علوم پزشکی شیراز

مامایی

71/ 26

کارشناسی ارشد

گواهینامه های علمی اخذ شده
سال

نام مدرک

نام و محل ارگان صادر کننده

0810/ 00/ 81

شرکت دردومین همایش ایدز باارائه مقاله در قالب
پوستر
شرکت در هشتمین کنگره سالیانه پژوهشی
دانشجویان علوم پزشکی کشور و نخستین کنگره
بین ال مللی دان شجویان علوم پزشکی ایران با ارائه
م قاله به صورت سخنرانی

دانشگاه علوم پزشکی شهید
بهشتی
دانشگاه علوم پزشکی شیراز

0816/ 18/ 01

شرکت در پنجمین سمینار سراسری علمی پژوهشی
دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی یاسو ج با ارائه
مقاله در قالب پوستر
شرکت در چهارمین همایش سراسری طب و قضا

دانشگاه علوم پزشکی یاسو ج

سازمان پزشکی قا نونی کشور

0838/ 10/ 00

شرکت در چهارمین کنگره بین المللی زنان و مامایی

دانشگاه علوم پزشکی تهران

0106

مقاله بررسی هفت ساله خشونت جنسی در پرونده
های ارجاعی به مراکز پزشکی قانونی شیراز
Investigation of the prevalence and
causes and of legal abortion of teenage
married mothers in Iran
A seven-year study about the
epidemiology of smoking, alcohol, drugs
and psychotropic consumption along with
legal abortion in cases
referred to forensic medicine centers in
Fars since 2007-2013
مقاله بررسی هفت ساله سقط های قانونی
براساس علل مادری در پرونده های ارجاعی به
مراکز پزشکی قانونی شیراز
مقاله بررسی هفت ساله سقط های قانونی
براساس علل جنینی در پرونده های ارجاعی به
مراکز پزشکی قانونی شیراز
بررسی هفت ساله سقط های قانونی از نظر
مشاوره ژنتیک  ،زنان و مامایی در مادران مراجعه
کننده به پزشکی قانونی شیراز
مقاله بررسی هفت ساله سقط های قانونی
براساس مصرف مواد خاص ،دخانیات و الکل توسط
مادران در پرونده های ارجاعی به مراکز پزشکی
قانونی شیراز
Addiction Among Mothers Referring to
Medico-Legal Centers in Fars for Legal
Abortion due to Fetal Causes: A SevenYear Review

سازمان پزشکی قانونی کشور
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در حال چاپ

Frequency and Characteristics of Types of
Trauma in Sexual Assault Victims Aged 15
Years and Less Referred to Legal
Medicine Centers of
Fars Province, Iran
بررسی میزان استرس و اضط راب مادران باردار در
مراجعه کنندگان به بیمارستان بی بی حکیمه
گچساران در طی اپیدمی کرونا سال 0833
بررسی علل مرتبط با بارداری های ناخواسته در طی
دو سال اول بعد از تولد نوزاد اول در مادران
مراجعه کننده به مراکز بهداشت شهرستان گچساران
کتاب پزشکی قانونی در مامایی

0833

در حال نگارش

کتاب اخلاق و مقررات مامایی

0411

در حال نگارش

نگاه کلی به مباحث فیز یو پاتولوژی در مامایی

0411

در حال اجرا

در حال اجرا

Women Health Bull. 2018
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در حال چاپ

در حال چاپ

گواهینامه های تخصصی اخذ شده
سال

نام مدرک

نام و محل ارگان صادر
کننده

1385/09/09

گواهی شرکت در گارگاه پمفلت و پوستر سازی

دانشگاه علوم پزشکی یاسو ج

1386/02/01

گواهی شرکت درکارگاه احیاء نوزادان

دانشگاه علوم پزشکی یاسو ج

1393/04/09

گواهی شرکت در کارگاه زایمان فیز یولو ژ یک و روشهای غیر
فیز یولو ژ یک

دانشگاه علوم پزشکی شیراز

59/ 2/ 61

گواهی شرکت در کارگاه  1روزه زایمان فیزیولوژ یک و روشهای

تهران،انجمن علمی مامایی کشور

غیر فیز یولوژ یک
7151/ 69/ 62
7151/ 61/ 60
56/ 77/ 76

گواهی شرکت در روش احیای پیشرفت ه بزرگسالان
گواهی شرکت در روش صحیح ABG
گواهی شرکت در کلاس گزارش نویسی

بیمارستان میرحسینی شیراز
بیمارستان دنا شیراز
بیمارستان میرحسینی شیراز

56/ 1/ 61

گواهی شرکت در کلاس آموزشی حقوق گیرندگان خدمت

بیمارستان میرحسینی شیراز

56/ 76/ 5

گواهی شرکت در کلاس آموزشی کنترل عفونت

بیمارستان میرحسینی شیراز

56/ 9/ 71

گواهی شرکت در کلاس آموزش ABG

بیمارستان میرحسینی شیراز

56/ 76/ 1

گواهی شرکت در کارگاه  CPCRپیشرفته بزرگسالان

بیمارستان میرحسینی شیراز

56/ 76/ 5

گواهی شرکت در کارگاه آموزشی یک روزه آتش نشانی

بیمارستان میرحسینی شیراز

56/ 7/ 60

گواهی شرکت در کارگاه آموزشی یک روزه CPCR

بیمارستان میرحسینی شیراز

رتبه دوم کشوری در آزمون کاردان ی به کارشناسی وزارت بهداشت

سال 00
59/ 7/ 69

گواهی شرکت در کارگاه احیای نوزاد

دانشگاه آزاد اسلامی گچساران

59/ 7/ 61

گواهی شرکت در کارگاه ارزشیابی و سوالات چهارگز ینه ای

دانشگاه آزاد اسلامی گچساران

59/ 7/ 61

مدرس کارگاه اداره زایمان پرخطر

دانشگاه آزاد اسلامی گچساران

59/ 5/ 77

گواهی شرکت در کارگاه روش تحقیق

دانشگاه آزاد اسلامی گچساران

59/ 7/ 61

برگزاری کارگاه اداره بارداری های پر خطر به عنوان مدرس

دانشگاه آزاد اسلامی گچساران

51/ 9/ 66

برگزاری کارگاه اداره خونریزی های زایمانی به عنوان مدرس

بیمارستان بی بی حکیمه گچساران

 61الی51/ 69

شرکت درچهاردهمین کنگره بین المللی زنان و مامایی ایران

دانشگاه علوم پزشکی تهران

 65الی55/1/ 17

کارگاه آموزشی  79ساعته دوره سلامت جنسی و باروری

انجمن علمی مامایی اصفهان

55/ 76/ 61

کارگاه روش های بررسی سلامت جنین به عنوان مدرس

باشگاه دانش پژوهان و نخبگان
دانشگاه آزاد گچساران

51/ 76/ 79

شرکت درکارگاه آموزش رفتار حرفه ای در پرستاری و مامایی

باشگاه دانش پژوهان و نخبگ ان

55/ 76/ 1

شرکت درکارگاه آینده پرستاری و استانداردهای مراقبتی

باشگاه دانش پژوهان و نخبگان

مهارت های عمومی کامپیوتری
مهارت های هفت گانه : ICDL
آشنایی و تسلط کامل به PowerPoint- Windows -
Internet-

-

Access - Excel - Word

سطح آشنایی با زبان انگلیسی
مهارتهای لازم در مکالمه ،خوان دن  ،درک مطلب و نوشتن زبان انگلیسی را دارم .

