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دوره دکتری تخصصی:تبیین فرایند پشیمانی بعد از طالق در زنان  :ارائه مدل نظری
دوره فوق لیسانس:بررسی ارتباط دیابت بارداری با سابقه ابتال به سندرم تخمدان پلی کیستیک در زنان
باردار مراجعه کننده به بیمارستان شهید اکبرآبادی تهران.
دوره لیسانس-:

سوابق اجرائی
دوره زمانی

نوع فعالیت

1392-1386

مدیر گروه مامایی

 -1397تا کنون

مدیر آموزش دانشکده پزشکی ایرانشهر

توضیحات

سوابق تدریس
توضیحات
از سال  1385تا کنون
تدریس تمامی دروس اختصاصی گروه مامایی
کارآموزی و کارورزی واحدهای گروه مامایی

تدریس بهداشت مادران و نوزادان گروه پرستاری
تدریس روش تحقیق برای گروه مامایی

افتخارات و جوایز


فرایند برتر آموزشی جشنواره شهید مطهری  :فرایند آموزشی تدریس احکام اسالم در بارداری و لقاح
به روش ارجاع به قران کریم و سنت و بحث گروهی در ارتقای سطح نگرش مذهبی و میزان رضایتمندی

طرحهای تحقیقاتی پایان یافته و در حال اجرا
سال
تصویب
1388

وضعیت (تمام شده/درحال اجرا)

عنوان طرح
بررسی تاثیر اسانس الواند(اسطوخدوس) بر شدت درد و
مدت زایمان در زنان نخست زای مراجعه کننده به
بیمارستان ایران ایرانشهر سال1388 -1389

خاتمه یافته  -مجری

1388

بررسی مقایسه ای تاثیر فشار در نقطه هوکو و
سانینجیائو بر شدت درد و مدت زایمان در زنان نخست
زای مراجعه کننده به بیمارستان ایران ایرانشهر در
سال1387-88

خاتمه یافته  -همکار

1388

بررسی مقایسه ای تاثیر زور زدن به روش خودبخودی و
زور زدن والسالوا در هنگام زایمان زنان نخست زای
مراجعه کننده به بیمارستان ایران شهر ایرانشهر در سال
1388

خاتمه یافته  -همکار

1387

بررسی وضعیت ارائه خدمات به زنان باردار مراجعه
کننده به مراکز بهداشتی شهرستان ایرانشهر در سال
1387

خاتمه یافته  -مجری

1387

بررسی آگاهی و نگرش و عملکرد زنان مراجعه کننده به
مراکز بهداشتی شهرستان ایرانشهر در زمینه روشهای
پیشگیری از بارداری در سال 1387

خاتمه یافته  -مجری

1389

بررسی فراوانی بارداری ناخواسته و عوامل مرتبط با آن
در زنان مراجعه کننده به مراکز بهداشتی درمانی شهر
ایرانشهر در سال. 1389

خاتمه یافته  -مجری

2

مقاالت منتشره در مجالت معتبر علمی – پژوهشی داخل و خارج از کشور
سال

نمایه شده در پایگاه های معتبر بین

مشخصات مقاله

المللی(بلی/خیر)
2008

1388

Evaluation Of the relationship between
polycystic ovary gestational diabetes and history
syndrome
maryam kashanian- zohreh fazy- Arezoo pirak
بررسی ارتباط دیابت بارداری با سابقه ابتال به سندرم تخمدان پلی مجله علمی دانشگاه علوم پزشکی ایالم-
دوره هفدهم – شماره چهار
کیستیک در زنان مراجعه کننده به مرکز آموزشی درمانی شهید
اکبر آبادی شهر تهران

diabetes research and clinical :
practice -80 - YES

آرزو پیرک -زهرا عطاردی کاشانی -فاطمه آذرکیش -تهمینه
صالحیان -حمید حقانی -زینب پارسا نیا -حسین احمد زاده

1389

تاثیر فشار بر نقطه هوگو بر شدت درد و مدت زایمان در زنان
نخست زا

مجله علمی دانشگاه علوم پزشکی ایالم-
دوره هجدهم – شماره چهارم

تهمینه صالحیان -فرانک صفدری – آرزو پیرک – افسانه
کاظمیان – زهرا عطاردی – شهین دخت نوابی ریگی

1390

بررسی مقایسه ای فشار در نقطه هوگو و سانینجیائو بر شدت درد
و مدت زایمان در زنان نخست زای مراجعه کننده به بیمارستان
ایران ایرانشهر در سال 1387-1388

مجله علمی دانشگاه علوم پزشکی
کردستان -دوره شانزدهم

تهمینه صالحیان -فرانک صفدری – آرزو پیرک – افسانه
کاظمیان – زهرا عطاردی – شهین دخت نوابی ریگی

1389

:استانداردهای اخالق حرفه ای در مامایی
ا فرانک صفدری -تهمینه صالحیان –-آرزو پیرک – نسرین
اکبری

1389

:بررسی میزان رضایتمندی بیماران بستری از خدمات پزشکی و
پرستاری در بیمارستان خاتم االنبیا ایرانشهر در سال 1389

مجله انوار امروز -سال دوم – شماره سوم
و چهارم
مجله علمی دانشکده پرستاری و مامایی
بویه گلستان -دوره هفتم -شماره 2

تهمینه صالحیان -فرانک صفدری – آرزو پیرک

1389

بررسی میزان مصرف گیاهان دارویی در تسکین دیسمنوره در
دانشجویان ایرانشهر در سال 1388-89
عنوان مجله و شماره مجله

 :فصلنامه گیاهان دارویی -سال اول –
شماره 4

اتهمینه صالحیان -فرانک صفدری – آرزو پیرک –زهرا عطاردی

1394

بررسی تأثیر اسانس الواند)اسطوخدوس( بر شدت درد و مدت
زایمان در زنان نخست زا
آرزو پیرک  ،تهمینه صالحیان  ،منصوره یزد خواستی  ،مهناز
دیده ور  ،عابده ارزانی
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مجله علمی دانشگاه علوم پزشکی ایالم
دوره بیست و سه ،شماره ششم ،دی1394

2015

Unintended Pregnancy and Its Adverse
Social and Economic Consequences on
Health System: A Narrative Review
Article

Iran J Public Health, Vol. 44,
No.1, Jan 2015, pp.12-21 -YES

Mansureh YAZDKHASTI, Abolghasem
POURREZA, Arezoo PIRAK, Fatemeh
ABDI

2016

J Res Med Sci 2016;21:127

Sexuality and elderly with chronic
diseases: A review of the existing
literature
Effat Merghati-Khoei, Arezoo Pirak1,
Mansoureh Yazdkhasti2, Parvaneh
Rezasoltani3,4

The effect of aromatherapy with
lavender essence on severity of labor
pain and duration of labor in
primiparous women.

Complementary Therapies in
Clinical Practice 25 (2016) 8186

Mansoreh Yazdkhasti 1, Arezoo Pirak *2,

2019

Post-Divorce Regret among Iranian
Women: A Qualitative Study.
Arezoo Pirak1, PhD; Reza Negarandeh*2,
PhD; Zohreh Khakbazan3, PhD

IJCBNM. 2019;7(1):75-86.

شرکت در کنفرانسهای داخلی و خارجی با ارائه مقاله و دریافت گواهی
اطالعات همایش

مشخصات مقاله

سال
89/10/15

سمینار ملی سالمت خانواده  -تهران-مرکز
همایشهای رازی
سخنرانی

آگاهی و نگرش و عملکرد زنان در مورد روشهای جلوگیری

89/7/28

همایش طب مکمل و جایگزین -اصفهان-
سخنرانی

از بارداری.
آرزو پیرک -زهرا عطاردی کاشانی – تهمینه صالحیان -فرانک
صفدری -نونا صابونچیان
بررسی تاثیر فشار در نقطه هوگو بر شدت درد و مدت
زایمان در زنان نخست زا
تهمینه صالحیان -فرانک صفدری -آرزو پیرک -زهرا عطاردی
کاشانی –

 86/12/20همایش داخلی پرستاری
شاهرود-سخنرانی

بررسی اختالالت روانی دانشجویان دانشکده پرستتاری و
مامایی ایرانشهر
زینب پارسا نیا – زهرا عطاردی کاشانی – آرزو پیرک

89/7/28

کنگره سالیانه اخالق پزشکی
تهران-سخنرانی

بررسی نحوه اخذ رضایت از بیماران بستری در بخشهای
جراحی بیمارستان ایران شهرستان ایرانشهر1389
زهرا عطاردی کاشانی – آرزو پیرک -تهمینه صالحیان
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89/8/ 5

کنگره بین المللی سالمت باروری و تنظیم Comparison of two commonly used IUD in pain
and menstrual bleeding
خانواده
فرانک صفدری -تهمینه صالحیان -آرزو پیرک
ارومیه-سخنرانی

89/7/28

کنگره سالیانه اخالق پزشکی
تهران -پوستر

89/8/ 5

کنگره بین المللی سالمت باروری و تنظیم بررسی وضعیت ارائه خدمات به زنان باردار مراجعه کننده
خانواده
به مرکز بهداشتی شهرستان ایرانشهر1387
ارومیه-پوستر
آرزو پیرک -زهرا عطاردی کاشانی – تهمینه صالحیان -فرانک

بررسی میزان رعایت حقتو بیمتار از دیتدگاه آنتان در
بیمارستانهای شهرستان ایرانشهر1389
آرزو پیرک -زهرا عطاردی کاشانی – تهمینه صالحیان -فرانکک
صفدری

89/8/ 5

صفدری-مریم بابازاده
Gap knowledge and attitudes of pregnant
کنگره بین المللی سالمت باروری و تنظیم
women and theirs mode of delivery and
خانواده
obstetricians in shahrekord
ارومیه-پوستر
تهمینه صالحیان -فرانک صفدری -آرزو پیرک -زهرا عطاردی
کاشانی

89/8/ 5

Assessing educational needs of pregnant
کنگره بین المللی سالمت باروری و تنظیم
women in health centers in shahrekord
خانواده
تهمینه صالحیان -فرانک صفدری -آرزو پیرک -زهکرا عطکاردی
ارومیه-پوستر
کاشانی

90/3/3

کنگره بین المللی مامایی و بهداشت باروری بررسی آگاهی وعملکرد ز نان مراجعته کننتده بته مراکتز
ایران
بهداشتی و در مانی شتهر ایرانشتهر نستبت بته سترطان
مشهد-پوستر
پستان1389
آرزو پیرک -زهرا عطاردی کاشانی – تهمینه صالحیان

90/3/3

کنگره بین المللی مامایی و بهداشت باروری بررسی فراوانی پره اکالمپستی و عوامتل مترتبب بتا آن و
ایران
عوارض مادری و جنینی ناشی از آن در زنان مراجعه کننده
مشهد-پوستر
به بیمارستان ایران شهر ایرانشهر سال 1388
زهرا عطاردی کاشانی -آرزو پیرک – تهمینه صالحیان – فرانک
صفدری

90/3/3

کنگره بین المللی مامایی و بهداشت باروری بررسی اثر آموزش بر آگاهی و نگرش تغذیه دوران بارداری
ایران
در زنان باردار مراجعه کننده به در مانگاههای شهرستتان
مشهد-پوستر
ایرانشهر سال 1387
زهرا عطاردی کاشانی -آرزو پیرک -تهمینه صالحیان -پکروین
نوذری

90/3/3

کنگره بین المللی مامایی و بهداشت باروری شیوع افسردگی پس از زایمان و برخی عوامل موثر بتر آن
ایران
در زنان مراجعه کننده به مراکز بهداشتتی درمتانی شتهر
مشهد-پوستر
ایرانشهردر سال 1388
تهمینه صالحیان فرانک صفدری -آرزو پیترک -زهکرا عطکاردی
کاشانی
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89/8/18

همایش سرلسری پرستاری دیابت زابل
زابل-پوستر

90/2/12

همایش کشوری آموزش پزشکی
مشهد-الکترونیک

90/2/12

همایش کشوری آموزش پزشکی
مشهد-الکترونیک

90/2/12

همایش کشوری آموزش پزشکی
مشهد-الکترونیک

90/2/12

همایش کشوری آموزش پزشکی
مشهد-الکترونیک

90/2/12

همایش کشوری آموزش پزشکی
مشهد-الکترونیک

89/3/28

کنگره بین المللی دیابت و چاقی
زنجان-پوستر

89/10/1

کنگره سراسری کودکان و نوجوانان
زاهدان-پوستر

آبان1390

کنگره بین المللی زنان و مامایی ایران
تهران -سخنرانی

بررسی آگاهی زنان نسبت به دیابت در ایرانشهر 1389
تهمینه صالحیان –آرزو پیرک -زهکرا عطکاردی کاشکانی –زینکب
جاللوند
ارزشیابی وضعیت دانشکده پرستاری و مامایی ایرانشهر از
دیدگاه دانشجویان مامایی در سال 1387
آرزو پیرک -زهرا عطاردی کاشانی – تهمینه صالحیان -فاطمکه
آذرکیش
دیتتدگاه دانشتتجویان دانشتتکده پرستتتاری و مامتتایی و
فوریتهای پزشکی ایرانشهر در مورد اولویتهای ارزشتیلبی
اساتید
آرزو پیرک -زهرا عطاردی کاشانی – تهمینه صالحیان-
برداشت کارآموزان و کارورزان دانشکده پرستاری و مامایی
و فوریتهای پزشکی ایرانشهر از رفتتار حرفته ای استاتید
1389
زهرا عطاردی کاشانی – آرزو پیرک -تهمینه صالحیان
بررسی میزان رضایت دانشتجویان دانشتکده پرستتاری و
مامایی ایرانشهر از اساتید1389
تهمینه صالحیان -فرانک صفدری -آرزو پیرک -زهکرا عطکاردی
کاشانی –
بررسی مقایسه ای مشتکالت آمتو.ش بتالینی از دیتدگاه
مربیان و دانشجویان دانشکده پرستاری و مامایی ایرانشهر
1389
تمینه صالحیان -نظر قنبرزهی فرانکک صکفدری -آرزو پیترک-
زهرا عطاردی کاشانی –
Comparesion Sexual Dysfunction in Women
With and without Polycystic Ovary
Syndrome
تهمینه صالحیان -فرانک صفدری -آرزو پیرک -زهرا عطاردی
کاشانی
بررسی فراوانی و عوامل مرتبب با زردی در نوزادان متولد
شده در زایشگاه و بستری در بیمارستان ایران شهر
ایرانشهر 1387
زهرا عطاردی کاشانی  -آرزو پیرک– تهمینه صالحیان – فرانک
صفدری
بررستتی مقایستته ای تتتاثیر کپستتول زینتومتتا و تتر
متوکلروپرامید در درمان تهوع و استفراغ بارداری در زنان
مراجعه کننده به درمانگاه زنان بیمارستان ایران ایرانشتهر
1388
زهرا عطاردی کاشانی -آرزو پیرک– تهمینه صالحیان – شکهال
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میرالشاری

آبان1390

کنگره بین المللی زنان و مامایی ایران
تهران -سخنرانی

آبان1390

کنگره بین المللی زنان و مامایی ایران
تهران -پوستر

آبان1390

کنگره بین المللی زنان و مامایی ایران
تهران -پوستر

89/3/28

کنگره بین المللی دیابت و چاقی
زنجان-پوستر

89/8/18

همایش سرلسری پرستاری دیابت زابل
زابل-سخنرانی

استراتژیهای درمانی غیر هورمتونی بترای کتاهش عالئتو
وازوموتور
تهمینه صالحیان -فرانک صفدری -آرزو پیرک -زهکرا عطکاردی
کاشانی
بررسی تاثیر اسانس الواند(اسطوخدوس) بر شتدت درد و
مدت زایمان در زنتان نخستت زای مراجعته کننتده بته
بیمارستان ایران ایرانشهر سال1388 -1389
آرزو پیرک -زهرا عطاردی کاشانی – تهمینه صالحیان -فرانکک
صفدری -عابده ارزانی – مهناز دیده ور
بررسی مصرف گیاهان دارویی در تسکین دیسمنوره در
دانشجویان دانشگاههای ایرانشهر در سال 1388-1390
فرانک صفدری -تهمینه صالحیان  -آرزو پیرک -زهرا عطاردی
کاشانی
A sudy of the correlation between gastational
diabetes and history polycystic ovary
syndrome In women referred to akbarabadi
hospital
آرزو پیرک -زهرا عطاردی کاشانی-تهمینه صالحیان
بررسی ارتباط دیابت بارداری با سابقه الیگومنوره در زنتان
باردار مراجعه کننده به بیمارستان شهید اکبر آبادی تهران
آرزو پیرک -زهرا عطاردی کاشانی – تهمینه صالحیان – فرانک
صفدری ده چشمه

مهر متاه دهمین کنگره بین المللکی زنکان و مامکایی
ایران
زنان مراجعه کننده به مراکز بهداشتی و درمانی ایرانشهر
1392
تهران پوستر
1389
بررسی فراوانی بارداری ناخواسته و عوامل مرتبب با آن در

آرزو پیرک -زهرا عطاردی کاشانی – تهمینه صالحیان
ابان متاه ششمین کنگره سرطان پستان
تهران -پوستر
1392

آگاهی دانشجویان دختران درباره خودآزمایی پستان
سمیرا شهباززادگان -آرزو پیرک -مرجان اخوان امجدی

مهر متاه کنگککره ملککی راهکارهککای ارتقککا سککالمت و
کاهش مرگ ومیر مادری
در بیمارستان ایران شهرستان ایرانشهر
93
تهران -پوستر
مهناز دیده ور -آرزو پیرک

بررسی میزان شیوع زایمان با واکیوم و عوامل موثر بتر آن

مهر متاه هفتمین کنگره سرطان پستان
تهران -پوستر
1393

پروژسترون درمانی در زنان یائسه و خطر سرطان پستان
آرزو پیرک – منصوره یزد خواستی
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مهر متاه هفتمین کنگره سرطان پستان
تهران -پوستر
1393

ارتباط مصرف سویا و فراورده های آن با سرطان پستان
آرزو پیرک – منصوره یزد خواستی

آبتتتتتان همککایش آمککوزش و مشککاوره در سککالمت مشاوره جنسی در افراد مبتال به بیماریهای لبی -عرو ی
باروری
آرزو پیرک – منصوره یزد خواستی -پروانه رضا سلطانی
1393
مشهد -پوستر
آبتتتتتان همککایش آمککوزش و مشککاوره در سککالمت مشاوره جنسی و بل از بارداری در زنان مبتال به استپاینا
باروری
بیفیدا
1393
مشهد -پوستر
آرزو پیرک – منصوره یزد خواستی
آبتتتتتان همککایش آمککوزش و مشککاوره در سککالمت تأثیر شیوه یادگیری فرد محور برنشانه های یائسگی
باروری
آرزو پیرک – منصوره یزد خواستی -پروانه رضا سلطانی
1393
مشهد -پوستر
Self-directed Learning Method and its
آبتتتتتان همککایش آمککوزش و مشککاوره در سککالمت
impact on Menopause Symptoms
باروری
1393
آرزو پیرک – منصوره یزد خواستی
مشهد -پوستر
دی متتتاه سومین کنگره آموزس بیمار و خود مراقبتی The effect health education in tow ways: self
directed learning and support group on
تهران -پوستر
1393
coping with the symptoms of menopause.
منصوره یزد خواستی -آرزو پیرک – مریم کشاورز
بهمتتتتن هفتمین کنگره بهداشت باروری و ناباروری
ماه 1393تهران -سخنرانی
بهمن ماه

یازدهمین کنگره بین المللی صرع
تهران -پوستر

آذرماه

هشتمین کنگره بهداشت باروری و ناباروری
تهران -سخنرانی

آذرماه

هشتمین کنگره بهداشت باروری و ناباروری
تهران -سخنرانی

آذرماه

هشتمین کنگره بهداشت باروری و ناباروری
تهران -پوستر

آذرماه

هشتمین کنگره بهداشت باروری و ناباروری
تهران -پوستر

آذرماه

هشتمین کنگره بهداشت باروری و ناباروری
تهران -پوستر

بهمن

دوازدهمین کنگره بین المللی صرع
تهران -پوستر

1393

1394

ارتباط بی اختیاری آنال با بارداری و نوع زایمان
آرزو پیرک – منصوره یزد خواستی
تجربه بارداری در زنان مبتال به صرع (مفاله مروری )
آرزو پیرک – منصوره یزد خواستی -زهرا عطاردی کاشانی
درمان نازایی در زنان مبتال به سندرم تخمدان پلی
کیستیک
آرزو پیرک – منصوره یزد خواستی -تهمینه صالحیان

1394
1394
1394
1394

مدیریت ناباروری در زنان باالی  40سال
آرزو پیرک – منصوره یزد خواستی -تهمینه صالحیان
ارتباط بین خواب و اختالالت آن با باروری زنان
آرزو پیرک – منصوره یزد خواستی
خشونت علیه زنان و اثرات آن بر بهداشت باروری
آرزو پیرک – منصوره یزد خواستی
نقش مشاور روانی بر استرس زدایی زوج های نابارور و
بهبود . ART
منصوره یزد خواستی -آرزو پیرک – -پروانه رضا سلطانی

1394

دوز ایمن اسید فولیک در پیشگیری از ناهنجاریهای لوله
عصبی در زنان باردار مبتال به صرع
آرزو پیرک – منصوره یزد خواستی
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کنگره بین المللی سرطان پستان
تهران -پوستر

Nutrition and breast cancer
آرزو پیرک – منصوره یزد خواستی – لیال حیدری

کنگره بین المللی سرطان پستان
تهران -پوستر

Breast cancer and vitamin D
آرزو پیرک – منصوره یزد خواستی – لیال حیدری

مهرماه

دوازدهمین کنگره بین المللی زنان و
مامایی ایران
تهران -پوستر

سالمت جنسی در سالمندان مبتال به بیماریهای مزمن

مهرماه

دوازدهمین کنگره بین المللی زنان و
مامایی ایران
تهران -پوستر

دی ماه

ششمین کنگره خانواده و سالمت جنسی
تهران -پوستر

آذرماه

کنگره بین المللی آموزش بهداشت
کرمانشاه -پوستر

مهرماه

هجدهمین کنگره انجمن ارولوژی ایران
تهران -پوستر

مهرماه

هجدهمین کنگره انجمن ارولوژی ایران
تهران -پوستر

آبان 95

نهمین کنگره مرکز تحقیقات بهداشت
باروری و ناباروری – تهران -پوستر

آبان 95

نهمین کنگره مرکز تحقیقات بهداشت
باروری و ناباروری -تهران -پوستر

آبان 95

نهمین کنگره مرکز تحقیقات بهداشت
باروری و ناباروری-تهران -پوستر

آبان 95

نهمین کنگره مرکز تحقیقات بهداشت
باروری و ناباروری -تهران -پوستر

آذر 96

کنگره بین المللی اخالق در علوم و
فناوری-تهران -پوستر

ابان
1394
ابان
1394

1394

1394

1394

پروانه رضا سلطانی -منصوره یزد خواستی – آرزو پیرک
حاملگی ناخواسته و پیامدهای ا تصادی و اجتماعی آن در
نظام سالمت
منصوره یزد خواستی – آرزو پیرک -پروانه رضا سلطانی
بررسی ارتباط بین برخی تعیین کننده های اجتماعی و
رضایت زناشویی
پروین یداللهی -عهدیه ملکی -منصوره یزد خواستی-آرزو پیرک

1394

–طاهره هاشمی فرد
Unintended Pregnancy and Its Adverse
Social and Economic Consequences on
Health System: A Narrative Review Article
منصوره یزد خواستی -آرزو پیرک – پروین یداللهی -سودابه
آقابابایی

1394

1394

مروری بر سنگ کلیه در بارداری
آرزو پیرک – منصوره یزد خواستی
عوارض بارداری و زایمان بعد از پیوند کلیه
آرزو پیرک -منصوره یزد خواستی
نقش آلودگی هوا در ناباروری مردان
آرزو پیرک -منصوره یزد خواستی -لیال حیدری -فریده حیدری
طب سوزنی در درمان ناباروری
آرزو پیرک -منصوره یزد خواستی -لیال حیدری -فریده حیدری
نقش یوگا و مدیتیشن در درمان ناباروری
آرزو پیرک -منصوره یزد خواستی -لیال حیدری -فریده حیدری
سیگار کشیدن و ناباروری
آرزو پیرک -منصوره یزد خواستی -لیال حیدری -فریده حیدری
اخال پزشکی و لقاح آزمایشگاهی
ارزو پیرک -منصوره یزد خواستی -تهمینه صالحیان
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اسفند
96

دومین کنگره ملی روانشناسی و
آسیبهای روانی اجتماعی -چابهار-
پوستر

اثرات طال بر سالمت باروری(مقاله مروری)
آرزو پیرک -رضا نگارنده -زهره خاکبازان

مهارت در زبان های خارجی
زبان

میزان مهارت

انگلیسی

متوسط

توضیحات

سوابق برگزاری دوره های آموزشی (کارگاه)
سال
89

میزان و نوع همکاری

نوع کارگاه

جزو برگزار کنندگان اصلی  -مدرس

کارگاه روش تحقیق کمی

زمینه عال ه مندی برای انجام پروژه های تحقیقاتی
حیطه عال ه مندی
مامایی – اسیبهای اجتماعی زنان .

کار با کامپیوتر و نرم افزار
میزان تسلب

نام نرم افزار
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SPSS

خیلی خوب

MAX
WORD
POWER POINT

خیلی خوب
خیلی خوب

MAXQDA

خوب

ENDNOT

خیلی خوب

خیلی خوب

سایر مهارت ها
ردیف

نوع مهارت

1
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