بظًّ تعانی
 )1اعالعات فزدی
َاو ٔ َاو
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 )3فعالیت های آموزشی در گروه:
 -1تذریض درٔص بارداری ٔ سایًاٌ  ، 1ٔ6ٔ1ٔ1فیشیٕنٕژی ٔ
تؼزیح  ، 1اصٕل خذيات ٔ کهیات بٓذاػتی(بٓذاػتٔ )1
1

اپیذيیٕنٕژی(بٓذاػت ،)1طَٕٕگزافی ٔ رادیٕنٕژی در يايایی،
رٔاَپشػکی در يايایی ،رٔع تحمیك در عهٕو پشػکی ،بی حظی
ٔ بیٕٓػی ٔ احیاء ٔ اصٕل ٔ فٌُٕ پزطتاری ٔ يايایی ٔ
رٔع کار در اتاق عًم ٔ سایًاٌ جٓت داَؼجٕیاٌ يايایی
 -1تذریض کارآيٕسیٓای بارداری ٔ سایًاٌ در سایؼگاِ ٔ پزِ
َاتال ٔ بٓذاػت يادر ٔ کٕدک در يزاکش بٓذاػتی درياَی
جٓت داَؼجٕیاٌ يايایی.
 -6تذریض بٓذاػت يادر ٔ َٕساد  ٔ 1 ٔ 1يبحث تٕنیذ يثم
داخهی جزاحی  1جٓت داَؼجٕیاٌ پزطتاری.
 -1تذریض ٔاحذ عًهی درص اصٕل ٔ فٌُٕ يايایي ٔ رٔع کار در
اتاق عًم ٔ اتاق سایًاٌ جٓت داَؼجٕیاٌ يايایی.
طایز فعانیت ْای آيٕسػی خارج اس داَؼگاِ :

 -1تذریض درص بٓذاػت يادر ٔ َٕساد  1 ٔ 1در داَؼکذِ
پزطتاری لٕچاٌ اس طال  1631تاکٌُٕ.
 -1تذریض درص جًعیت ػُاطی ٔ تُظیى خإَادِ اس طال 1633
تا طال  1631در داَؼگاِ فُی يُٓذطی ٔ فُأریٓای َٕیٍ
لٕچاٌ.
 -6تذریض درص جًعیت ػُاطی ٔ تُظیى خإَادِ اس طال 1633
تا طال  1631در يٕطظّ ْای آيٕسع عانی غیز اَتفاعی حکیى
َظايی ٔ اتزک.
 -1يذرص دٔرِ باسآيٕسی طاليت يادراٌ (بارداریٓای پزخغز)
جٓت ياياْای ػاغم در ػبکّ بٓذاػت ٔ درياٌ ػٓزطتاٌ
ػیزٔاٌ ٔ ػٓزطتاٌ فارٔج طال . 1631
 -5يذرص دٔرِ باسآيٕسی يؼأرِ ،يزالبت ٔ آيٕسع لبم اس
بارداری جٓت ياياْای ػاغم در ػبکّ بٓذاػت ٔ درياٌ
ػٓزطتاٌ ػیزٔاٌ ٔ ػٓزطتاٌ فارٔج طال . 1636
 -3يذرص دٔرِ باسآيٕسی ارسیابی طاليت جُیٍ جٓت ياياْای
ػاغم در سایؼگاِ ػٓذای لٕچاٌ طال .1636
 -1يذرص دٔرِ باسآيٕسی بٓذاػت بارٔری ٔ طاليت جُظی جٓت
ياياْای ػاغم در ػبکّ بٓذاػت ٔ درياٌ ػٓزطتاٌ فارٔج طال
. 1635
2

-3يذرص ًْایغ "ایذس ٔ يٍ" جٓت داَؼجٕیاٌ داَؼگاِ آساد
اطاليی ٔاحذ لٕچاٌ در طال . 1631
 )1فعانیت ْای پژْٔؼی
تانیفات:

 -1رٔػُک َٕری ،طیبه نکوئی .ياطاژ
بارداری .اَتؼارات پزطتاراٌ جٕاٌ.1331.
 -2خٕػّ خانمی َژاد ،تکتى تٕکهیاٌ فز ،طیبه نکوئی.
يايایی يایهش جهذ أل .اَتؼارات پزطتاراٌ جٕاٌ.1331.
 -3خٕػّ خانمی َژاد ،سْزا ػجاعیاٌ ،طیبه نکوئی .يايایی
يایهش جهذ دٔو .اَتؼارات پزطتاراٌ جٕاٌ.1331.
 -4حًیذِ جعفزی ،طیبه نکوئیَ.کات بزگشیذِ يايایی يایهش.
اَتؼارات پزطتاراٌ جٕاٌ .1333.
 - 5دمحم سارعی ،طیبه نكويي .اصٕل ٔ فٌُٕ يايایي ٔ رٔع
کار در اتاق عًم ٔ اتاق سایًاٌ .اَتؼارات داَؼگاِ عهٕو
پشػكي خزاطاٌ ػًاني1636.
درياَی

در

دٔراٌ

 - 3طیبه نکوئی  ،رٔػُک َٕری .يايایی يایهش .1111
اَتؼارات پزطتاراٌ جٕاٌ .1635.
يماالت چاپ ػذِ در َؼزیات عهًی:

 -1عاْزِ گُجی ،طیبه نکوئی .بزرطی فزأاَی تزص اس سایًاٌ
ٔ ارتباط آٌ با پیايذْای بارداری در يزاجعّ کُُذگاٌ بّ
يزاکش بٓذاػتی درياَی غزب تٓزاٌ  .عهًي پژْٔؼي حیات،
دٔرِ  ،31ػًارِ .1633 ،1
2- Evaluation the Anxiety Status of Pregnant Women in the Third Trimester of Pregnancy and Fear of
Childbirth and Related Factors .Tayebeh Nekoee ,Mohammad Zarei. British Journal of
Medicine & Medical Research
9(12): 1-8, 2015.
يماالت ارائّ ػذِ درًْایغ ْا :

1- Reduced fertility in women living with HIV/AIDS. The International Congress on
HIV/AIDS Women &Children -Shiraz - Iran- 2012.
 -1ارتباط تزص اس سایًاٌ ٔ پیايذْای بارداری .ارائّ ػذِ در
كُگزِ طزاطزی طاليت َٕساداٌ ٔ پزیُاتٕنٕژی ایزاٌ .سَجاٌ-11 ،
 3تیز .1633
 -6بزرطی ٔضعیت اضغزاب يادراٌ باردار در طّ ياّْ طٕو بارداری
ٔ تزص اس سایًاٌ ٔ عٕايم يزتبظ با آٌ .طخُزاَی ارائّ ػذِ در
طٕيیٍ ًْایغ يهی طاليت رٔاٌ ٔ تُذرطتی.ایزاٌ لٕچاٌ11-11.
اطفُذ 1636
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 -1اضغزاب يادراٌ باردار در طّ ياّْ طٕو بارداری ٔ تزص اس
سایًاٌ ٔ عٕايم يزتبظ با آٌ .پٕطتز ارائّ ػذِ در دٔاسدًْیٍ
کُگزِ بیٍ انًههی سَاٌ ٔ يايایی ایزاٌ.ایزاٌ تٓزاٌ .يٓز 1631
 )5طٕابك اجزایی:
 – 1طًت يذیزگزِٔ يايایی بّ يذت  1طال (.)1631-1636
 -1عضٕ کًیتّ عهًی ٔ دأر پاَم ْای طٕيیٍ ًْایغ يهی طاليت
رٔاٌ ٔ تُذرطتی.ایزاٌ لٕچاٌ 11-11.اطفُذ .1636
عضٕیت در يجايع عهًی:

 -1عضٕ باػگاِ پژْٔؼگزاٌ جٕاٌ ٔ َخبگاٌ اس طال . 1636
 -1عضٕ اَجًٍ يايایی ایزاٌ اس طال 1633
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