مدیریت توسعه فناوری سالمت

فرم گزارش توانمندی های دانشکده ها

فزم گشارػ تَاًوٌذی دانشکده پرستاری و مامایی

 نام گروه  :مامایی و بهداشت مادر و کودک
 مقذمه:
گزٍُ هبهبیی ٍ بْذاؽت هبدر ٍ کَدک بب بْزُگیزی اس اػضبی ّیئت ػلوی هتخصص ٍ هجزة ،دارا بَدى
اهکبًبت آهَسػ ًظزی ٍ ببلیٌی ٍ بب پذیزػ داًؾجَ در هقبطغ کبرؽٌبعی پیَعتِ ٍ ًبپیَعتِ ٍ ًیش کبرؽٌبعی
ارؽذ هؾبٍرُ در هبهبیی ،اس تَاًوٌذی جبهغ ٍ قببل تَجْی جْت ارائِ اًَاع فؼبلیتّبی آهَسؽی ،پضٍّؾی ٍ
هؾبٍرُای بزخَردار اعت .تزبیت ًیزٍّبی کبرآهذ جْت ارائِ خذهت هؤثز در حیطِّبی هختلف درهبًگبّی،
بیوبرعتبًی ،عتبدی ٍ بخؼ خصَصی بب ّذف حفظ ٍ ارتقبی عالهت سًبى (اس دٍراى بلَؽ ٍ ًَجَاًی تب
هیبًغبلی ٍ عبلوٌذی) ٍ کَدکبى (اس دٍراى جٌیٌی تب ًَسادی ٍ اٍایل دٍراى کَدکی) رعبلت هؾخص گزٍُ
بَدُ ٍ هؾبرکت هؤثز در جْت کبّؼ هَرتبلیتی ٍ هَربیذیتی هبدراى ٍ کَدکبى اس اّن ٍظبیف اػضبی ّیئت
ػلوی گزٍُ هیببؽذ.
 اعضای هیأت علمی گروه:
ردیف

تخصص

رتبه علمی

نام و نام خانوادگی

 Ph.Dبْذاؽت هبدر ٍ کَدک

داًؾیبر
داًؾیبر

1

دکتز فبطوِ ؽبیزی

2

دکتز پزیغب پبرعب

 Ph.Dبْذاؽت جبهؼِ

3

دکتز فزساًِ علطبًی

 Ph.Dبْذاؽت ببرٍری

اعتبدیبر

4

دکتز عیذُ سّزا هؼصَهی

 Ph.Dبْذاؽت ببرٍری

اعتبدیبر

5

گیتب عٌگغتبًی

داًؾجَی دکتزای تخصصی

هزبی

6

عَدابِ آقبببببیی

داًؾجَی دکتزای تخصصی

هزبی

7

رفؼت بخت

داًؾجَی دکتزای تخصصی

هزبی

8

بتَل خذاکزهی

کبرؽٌبط ارؽذ هبهبیی

هزبی

 عناوین خذمات تخصصی و مشاوره گروه:
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الف) هزاکش بْذاؽتی -درهبًی:
ارائِ خذهبت هزاقبتی ٍ هؾبٍرُای جْت سًبى ،هبدراى ببردارًَ ،ساداى ،ارائِ خذهبت پبیؼ رؽذ کَدکبى ،تٌظین
خبًَادُ ،ؽیزدّی ،غزببلگزیٍ ،اکغیٌبعیَى ...
ة) بیوبرعتبىّب:
ارائِ خذهبت درهبًی ،هزاقبتی ٍ هؾبٍرُای در بخؼّبی سایوبى (هزاقبتّبی حیي لیبز ،اًجبم سایوبى ٍ هزاقبتّبی
پظ اس سایوبى در بیوبرعتبى)ًَ ،ساداى ،بخؼّبی جزاحی سًبى ...

 سوابق ارتباط با صنعت :
 بزگشاری کبرگبُّبی سایوبى فیشیَلَصیک جْت هبهبّبی ؽبغل در عبسهبى تأهیي اجتوبػی ٍ بخؼ خصَصی -بزگشاری کبرگبُّبی ببسآهَسی هذٍى جْت هبهبّبی ؽبغل درعبسهبى تأهیي اجتوبػی ٍ بخؼ خصَصی

 کارگاهها و آزمایشگاههای تخصصی گروه:

 نشانی:
ّوذاى ،بلَار ؽْیذ فْویذُ ،داًؾگبُ ػلَم پشؽکی ،داًؾکذُ پزعتبری ٍ هبهبیی ،گزٍُ هبهبیی ٍ بْذاؽت هبدر ٍ
کَدک
http://midnurse.umsha.ac.ir

 تلفن:
5813838535
 فکس:
58138385447

