"بسمه تعالي"
 -1مشخصات فردي :
نام و نام خانوادگي :لیال نوروزي
شغل و سمت :عضو هیات علمي
مرتبه علمي :مربي تمام وقت
نشاني  :دانشگاه آزاد اسالمي واحدگچساران -دانشکده پرستاري و مامایي -گروه مامایي
تلفن تماس09171407435 :

پست الکترونیکيleilanorouzi1@gmail.com :
 -2سوابق تحصیلي:
مقطع

رشته تحصیلي

گرایش

از

تا

مامایي

مامایي

1378

1380

مامایي

مامایي

1388

1390

مامایي

آموزش مامایي

1391

1393

تحصیلي
کارداني
کارشناسي
کارشناسي ارشد

مدت تحصیل

نام واحد آموزشي

معدل

کشور /شهر
محل تحصیل

دانشگاه علوم پزشکي
یاسوج
دانشگاه علوم پزشکي
جندي شاپور
دانشگاه تربیت مدرس

ایران -یاسوج

15/67

ایران -اهواز

18/32

ایران -تهران

19/49

 -3سوابق آموزشي:
عنوان
ارایه کالسهاي آموزش جنسي به زنان باردار در بیمارستان هاي شهر تهران
برگزاري کالسهاي آموزشي در جهت ارتقاي سالمت خانواده فرهنگسراي
خانواده شرکت پترشیمي شهید تندگویان ماهشهر
تدریس دروس مختلف مامایي در مقطع کارشناسي -دانشگاه آزاد اسالمي واحد
گچساران -دانشکده پرستاري و مامایي
تدریس دروس مرتبط با مامایي به دانشجویان رشته پرستاري -دانشگاه آزاد
اسالمي واحد گچساران -دانشکده پرستاري و مامایي

سال

محل

1393-1392

تهران

1393-1392

ماهشهر

 1394تا کنون

گچساران

 1394تا کنون

گچساران

 -4سوابق پژوهشي:
عنوان

سال

تدوین بستهي " آموزش کاربردي روابط جنسي در

نام و محل ارگان صادر کننده

1392

تهران -دانشگاه تربیت مدرس

بررسي منابع اطالعاتي زنان باردار در زمینه آگاهي جنسي

 1393/07/22الي

چهاردهمین کنگره زنان و مامایي

دوران بارداري

1393/07/25

ایران ،تهران -سالن همایشهاي رازي

دوران بارداري " شامل کتابچه و سي دي آموزشي

 1393/08/27الي

بررسي مهمترین نیازهاي آموزشي زنان باردار در زمینه
روابط جنسي دوران بارداري :یک مطالعه آیندهنگر

1393/08/29

بررسي میزان اضطراب بارداري (ناشي ازتغییر روابط

در حال انجام

دومین همایش آموزش و مشاوره در
سالمت باروري ،مشهد
در حال انجام

زناشویي) زنان نخست زا در سه ماهه اول بارداري و عوامل
مرتبط با آن
مطالعه تأثیر بسته آموزشي بر روي عملکرد جنسي زنان باردار

در حال بررسي

در حال بررسي

نخست زا در سه ماهه اول بارداري
سال 1399

بررسي میزان استرس واضطراب مادران باردار در مراجعه

در حال چاپ

کنندگان به بیمارستان بي بي حکیمه گچساران در طي
اپیدمي کرونا
بررسي علل مرتبط با بارداري هاي ناخواسته در طي دو سال

سال 1399

در حال چاپ

اول بعد از تولد نوزاد اول در مادران مراجعه کننده به
مراکز بهداشت شهرستان گچساران
کتاب پزشکي قانوني در مامایي

سال 1399

در حال چاپ

کتاب تاریخ اخالق و مقررات مامایي

سال 1400

در حال نگارش

نگاه کلي به مباحث فیزیوپاتولوژي در مامایي

سال 1400

در حال نگارش

 -5سوابق حرفه

اي.:

مدت همکاري
نام سازمان

سمت

مرکز بهداشتي -درماني و

ماما

از

تا

سال

سال

1381

1382

محل
باشت

نحوه همکاري
ماماي مسئول شیفت

تسهیالت زایماني
بیمارستان شهید رجایي

ماما

1382

1382

گچساران

ماماي بلوک زایمان

آموزش و پرورش

مربي بهداشت

1383

1385

گچساران

رسیدگي به وضعیت بهداشت و سالمت

مدارس

جسمي-رواني کودکان ،فعالیت در
زمینه امور آموزشي

ماما (مدرس)

شرکت پترشیمي شهید

1392

ماهشهر

1393

مشاوره در زمینه امور مامایي،

تندگویان

برگزاريکالسهاي آموزشي در جهت

(فرهنگسراي خانواده)

ارتقاي سالمت خانواده

دانشگاه علوم پزشکي تهران

مربي دانشجویان

1393

1394

نهران

مربي دروس عملي و بالیني

بیمارستان فوق تخصصي شهرام

ماما

1394

1394

تهران

ماماي مسئول شیفت -ماماي جانشین

دانشگاه آزاد اسالمي

عضو هیات علمي

1394

تاکنون

دانشگاه آزاد اسالمي

مدیرگروه

1394

1399

گچساران

دانشگاه آزاد اسالمي

عضو شوراي

1395

1397

گچساران

سرپرست بلوک زایمان
گچساران تدریس دروس رشته مامایي وپرستاري
مدیریت آموزشي و بالیني
رسیدگي به امور آموزشي

آموزشي دانشگاه
دانشگاه آزاد اسالمي

دبیرکمیته ارزشیابي

1398

تاکنون

مسئول ارزشیابي

دفترتوسعه آموزش
()EDO

 -6گواهینامههاي تخصصي اخذ شده:
نام مهارت

سال

نام و محل ارگان صادر کننده

گواهينامه شرکت در دوره آموزشي SPSS

1391

تهران -جهاد دانشگاهي -واحد تربیت مدرس

گواهينامه شرکت در کارگاه آموزشي شیوههاي

1392

تهران -جهاد دانشگاهي -واحد تربیت مدرس

استاندارد بین المللي در نگارش مقاالت علمي ()ISI
گواهينامه شرکت در دوره جامع تربیت درمانگر

1392

تهران -مرکز تخصصي خدمات روانشناسي و مشاوره البرز

مشکالت زناشویي و جنسي
گواهينامه شرکت در دوره آموزشي Endnote

1392

گواهينامه شرکت در کارگاه ترویج تغذیه با شیر مادر

1394

شرکت در کارگاه آموزش رفتار حرفه اي در پرستاري و

1394

تهران -کمیته تحقیقات و انجمن علمي دانشکده پزشکي-
دانشگاه تربیت مدرس
تهران -دانشگاه علوم پزشکي ایران -بیمارستان فوق
تخصصي شهرام
باشگاه دانش پژوهان و نخبگان دانشگاه آزاد گچساران

مامایي
شرکت در کارگاه احیا نوزادان

1395

دانشگاه آزاد اسالمي گچساران

شرکت در کارگاه اداره بارداري هاي پرخطر

1395

دانشگاه آزاد اسالمي گچساران

گواهي شرکت در کارگاه روش تحقیق

1395

دانشگاه آزاد اسالمي گچساران

گواهي شرکت در کارگاه ارزشیابي وبررسي سواالت

1395

باشگاه دانش پژوهان و نخبگان دانشگاه آزاد گچساران

چهار گزینه اي
شرکت درکارگاه اداره زایمان پرخطر

1395

دانشگاه آزاد اسالمي گچساران

گواهينامه شرکت در دوره جامع تربیت مربي کالسهاي

1395

تهران -انجمن علمي مامایي ایران

آمادگي براي زایمان فیزیولوژیک

مدرس کارگاه کانسر برست

1396

دانشگاه آزاد اسالمي گچساران

شرکت درکارگاه اداره خونریزي هاي زایماني

1397

بیمارستان بي بي حکیمه گچساران

شرکت درکارگاه روش هاي بررسي سالمت جنین

1399

باشگاه دانش پژوهان و نخبگان دانشگاه آزاد گچساران

شرکت در کارگاه آینده پرستاري و استانداردهاي

1399

باشگاه دانش پژوهان و نخبگان دانشگاه آزاد گچساران

مراقبتي

 -7مهارت درزبان خارجي:
زبان خارجي

Reading

Writing

Speaking

Listening

انگلیسي

Iintermediate

Iintermediate

Iintermediate

Iintermediate

 -8مهارت هاي نرم افزاري:
نام مهارت

میزان تسلط

نرم افزار Word

آشنایي و تسلط کامل

نرم افزار Power point

آشنایي و تسلط کامل

نرم افزار Spss

آشنایي و تسلط کامل

نرم افزار End note

آشنایي و تسلط کامل

نرم افزار Excell

آشنایي وتسلط

نرم افزار Access

آشنایي و تسلط

 -9سایر موارد:
رتبه دوم کارشناسي -دانشگاه علوم پزشکي جندي شاپور اهواز
رتبه اول کارشناسي ارشد  -دانشگاه تربیت مدرس تهران

