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 آقای دکتر-معاونت درمان وزارت 

 بیطرف

/ك132----21/1/1913  

 

برگزاری گردهمایی  تقدیرنامه 21

مامایی  مسوولین امور

 کشوری

 آقای دکتر -ریاست دانشگاه

 سعیدی

1913 
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جمعیت  مدیرکل سالمت خانواده و

 دجور آقای دکتر -رت وزا

ب3111/2----3/11/1939  

 

لوح  23

 تقدیر

 آقای دکتر -ریاست دانشگاه مامای نمونه

 سعیدی

1931 

 

لوح  91

 تقدیر

برگزاری اردوی  همکاری در

 فرهنگی دانشجویان

آقای -معاونت دانشجویی فرهنگی 

 سروش دکتر

/پ1391/291/1----22/9/1931  

 

من برگزاری آموزش ض تقدیرنامه 91

 خدمت مامایی

 آقای دکتر -ماندر معاونت امور

 باقری

/پ1111/112/1----21/9/1931  

 

کمیته  همکاری با تقدیرنامه 92

 کارشناسی نظام پذیرش و

 بررسی پیشنهادات

 اقای دکتر -معاونت پشتیبانی

 کسانی

/پ11133/311----29/3/1931  

لااااااوح  99

 تقدیر

داوری مقاجت کمیته علمای 

 مانهمایش نقش زن مسل

حجه اجساالم -رهبری نهاد نماینده

 فرهادزاده

1931 

 

تقاااادیر  91

 تقدیر

برگزاری کارگاه آموزش اداره 

 اساتفاده از زایمان طبیعی با

 غیار روش های کااهش درد

 دارویی

 آقاای دکتار-درماان  معاونت امور

 صیاد

/پ91333/112/1----29/12/1931  

لااااااوح  91

 تقدیر

برگزاری کارگااه  همکاری در

برنامه مراقبت های  آموزشی

 ادغام یافته سالمت مادران

 آقای دکتار-بهداشتی معاونت امور

 منصوری

/پ2193/911/1----1/9/1933  

 1933-ایزدی ریاست دانشگاه آقای دکتر تالیف کتاب سندرم داونلااااااوح  93



دانشااگاهی اسااتان  ریاساات جهاااد سپاس

 آقای مهندس بادکو

لااااااوح  91

 تقدیر

ماماااای نموناااه دانشاااکده 

 اری ماماییپرست

 1931 ایزدی آقای دکتر -ریاست دانشگاه

 

برگزاری کارگاه آموزش اداره  تقدیرنامه 93

 اساتفاده از زایمان طبیعی با

 رغیا روش های کااهش درد

 دارویی

 آقاای دکتار -درماان معاونت امور

 جویباری

/پ91331/112/1----3/11/1931  

برگزاری کارگاه آموزش اداره  تقدیرنامه 93

 اساتفاده از طبیعی بازایمان 

 غیار روش های کااهش درد

 دارویی

 آقاای دکتار-درماان  معاونت امور

 جویباری

/پ311/112/1----21/1/1933  

لااااااوح  11

 تقدیر

نموناااه دانشاااکده  اساااتاد

 پرستاری مامایی

ناوری  آقای دکتر-ریاست دانشگاه 

 زاد

1933 

 

لااااااوح  11

 تقدیر

برگزاری کارگاه آموزش اداره 

 اساتفاده از زایمان طبیعی با

 غیار روش های کااهش درد

 دارویی

ناوری  آقای دکتر-ریاست دانشگاه 

 زاد

/پ2113/112/1----1/2/1933  

لاااوح  اخاااذ همکااااری در لوح  12

 مااادر بیمارسااتان دوسااتدار

 معتضدی

ناوری  آقای دکتار-ریاست دانشگاه

 زاد

/پ19111/112/1---12/12/1933  

کمیتااه برنامااه  فعالیاات در تقدیرنامه  19

مطالعات  ریزی درسی  مرکز

     توسعه آموزش پزشکی و

 دکتاار آقااای–معاوناات آموزشاای  

 عمرانی

/آ12131/111/1---91/3/1933  

11  

 تقدیرنامه

لاااوح  اخاااذ همکااااری در

 مااادر بیمارسااتان دوسااتدار

 معتضدی

 معاوناات سااالمت وزارت بهداشاات،

آقااای -آمااوزش پزشااکی درمااان و

 امامی رضوی تردک

/س111311---9/12/1933  

کمیتااه علماای  فعالیاات در تقدیرنامه 11

همااایش سراسااری ارتقااای 

 سالمت جوانان

 آقاااای دکتااار-ریاسااات دانشاااگاه

 نیکبخت

 /پ22/1/1931-9121/112/1/1

لااااااوح  13

 سپاس

کمیتااه علماای  فعالیاات در

 همایش مراقبت های ویژه

–ریاساات دانشااکده پیراپزشااکی 

 خانم دارابی سرکار

 /پ29/3/1931-13123/112/1

لااااااوح  11

 تقدیر

اجااارای برناماااه زایماااان 

 فیزیولوژیک

 آقاااای دکتااار-ریاسااات دانشاااگاه

 نیکبخت

 /پ23/1/1931-2999/112/1

لااااااوح  13

 تقدیر

مربااوب بااه  پیگیااری امااور

 پرخطر مادران باردار

 آقاااای دکتااار-ریاسااات دانشاااگاه

 نیکبخت

 /پ23/1/1931-2991/112/1

سااتای ارتقااای را تااالش در تقدیرنامه 13

اجاارای  سااالمت مااادران و

 برنامه بیمارساتان دوساتدار

 مادر

 ساالمت جمعیات ، کل دفتر مدیر

مادارس وزارت بهداشات   خانواده و

 مطلق دکتر آقای–

3/11/1931-91111/912 

 

 
 



 

 

 

 

 7731-7731برنامه کاری ترم دوم سال تحصیلی 

 

ایام هفته  

 / ساعت

72-8 

 

71-72 71-71 

 هفته اول 3کارآموزی مشاوره در بارداری )مرکز جامع امام( - شنبه

 هفته دوم 3کارآموزی بهداشت مادر و کودك )درمانگاه حاج دایی( -

 1کالس بهداشت  دانشکده

 هفته اول 3کارآموزی مشاوره در بارداری )مرکز جامع امام( - یکشنبه

 هفته دوم 3کارآموزی بهداشت مادر و کودك )درمانگاه حاج دایی( -
مشاوره با 

 دانشجویان

 انشکدهد

کالس مشاوره در  دانشکده هفته اول 3کارآموزی مشاوره در بارداری )مرکز جامع امام(  دوشنبه

 بارداری

 دانشکده دانشکده دانشکده سه شنبه 

 - ژورنال کالب هفته اول 3( بیمارستان معتضدیکارآموزی مشاوره در بارداری ) چهارشنبه

 - - هفته اول 3( رستان معتضدیبیماکارآموزی مشاوره در بارداری ) پنجشنبه

 - - - جمعه

 
 


