
 

 كارنامه سوابق آموزشي، پژوهشي و اجرايي              

 اطالعات شخصي 

 :كارنامهتاريخ تكميل 

  اعظم السادات  :نام

 محمودیان نام خانوادگي:

 استادیار درجه علمي:

 18/1/47 تاریخ تولد:

 قوچانمحل تولد:

 گنابادمحل سکونت:

 آدرس پست الکترونیکي: 

 
 

 سوابق تحصيلي 

 الف( تحصيالت عاليه

گرایش رشته  رشته تحصیلي 

 تحصیلي

دانشگاه محل  درجه علمي

 تحصیل

شهر محل 

 تحصیل

كشور محل 

 تحصیل

تاریخ فراغت 

 از تحصیل

 1372 ایران مشهد علوم پزشکي  پزشکي عمومي پزشکي

 1377 ایران مشهد علوم پزشکي تخصص زنان و زایمان زنان و زایمانتخصص 

       

       

 ي نوشته شده در دوران تحصيلهانامهب( پايان

 نام استاد یا اساتید راهنما مقطع تحصیلي نامهعنوان پایان

بررسي علل و شیوع تراكئوستومي در بیماران مراجعه كننده به بیمارستان 

 1370قائم در سال 

دكتر نقیب زاده)فلو جراحي سر  پزشکي عمومي

 و گردن(

درمانگاه زنان  اجعه كننده بهبررسي علل و شیوع گاالكتوره در بیماران مر

  و كلینیک

دكتر زهره یوسفي)فلو  تخصص زنان

 انکولوژی(

   

   

 

 ايهاي شغلي و حرفهموقعيت 
 الف( سابقه ارائه خدمات آموزشي

تعداد  عنوان درس  *نوع درس نوع فعالیت مقطع تحصیلي مؤسسه محل تدریس

 دانشجویان

كل ساعات 

 تدریس شده

سال 

 تدریس



 

ه علوم پزشکي دانشگا

 گناباد

استاژرو اینترن 

 پزشکي

آموزش  زنان آموزشي

 زنانبالیني 

38  1398 

دانشگاه علوم پزشکي 

 گناباد

كارشناسي 

اتاق -مامایي

 عمل

بیماری های  نظری تدریس

 زنان

30  1387 

 بالیني و مواردی از این قبیل است.های * منظور از نوع درس، دروس تئوری، دروس عملي، تدریس در اتاق عمل، آموزش در عرصه، آموزش

 اي )مشاوره، همكاري و غيره(ب( سابقه ارائه خدمات حرفه

خ ارائه یتار مركز یا سازمان دریافت كننده خدمات اینوع خدمت حرفه

 خدمات

 1398تا  1388 اداره زندان ها ویزیت رایگان و مشاوره زندانیان خانم و معاینه در زندان

 1398تا 1380 بهزیستي اوره رایگان با مراكز تحت پوشش بهزیستيویزیت رایگان و مش

 

 

 

 هاي اجرايي )مرتبط با آموزش و تحقيقات(ها و پستج( سابقه موقعيت

 تاریخ نام، رتبه علمي و رشته تحصیلي مسئول مافوق مکان فعالیت نوع وظایف محوله سمت

 لغایت از

دانشگاه علوم  تدریس مدرس

 پزشکي گناباد

حسین -معاون درمان-دكتر سعید سعیدی

 خدادادی كارشناس طبقه بندی مشاغل

تا 1/9/84

2/9/84 

     

 هاي اجرايي )غيرمرتبط با آموزش و تحقيقات(د( سابقه فعاليت و پست

 تاریخ مافوق مکان فعالیت وظیفه عنوان سمت

     

     

 

 

 بورس تحصيلي، جوايز، تقديرهاتشويق ، 

 تاریخ دریافت مقام اعطاكننده محل دریافت افتعلت دری عنوان

تقدیر و تشکر معاون آموزشي و رئیس دانشگاه 

 و معاون درمان

تقدیر از زحمات در 

 راستای خدمت رساني

دانشگاه علوم 

 پزشکي گناباد

رئیس 

 -دانشگاه

 معاون آموزشي

13/2/91-

4/2/91-

21/4/90 

     

 

 



 

 ها و مجامع علميعضويت در انجمن 
 مدت عضویت محل فعالیت مجمع نوع همکاری و سمت جمعنام م

 لغایت از

 1398 1369 مشهد  كنگره آلرژی ایمونولوژی

 1398 1388 تهران  كنگره بین المللي زنان و مامایي

 

 

 ها و شوراهاعضويت در كميته 

نوع همکاری با كمیته یا  نام كمیته یا شورا

 شورا

 تمدت فعالی مکان یا سازمان مربوطه

 لغایت از

 1398تا  1378 دانشگاه علوم پزشکي گناباد عضو كمیته كمیته كاهش مرگ و میر مادران

 1398تا  1380 دانشگاه علوم پزشکي گناباد عضو كمیته كمیته كنترل عفونت

ویزیت بیماران و تعیین  كمیته تعیین از كارافتادگي

 تکلیف

 1398تا  1382 كمیته امداد

 1398تا 1388 تامین اجتماعي عضو كمیته لیف بیماران و استعالجي هاشورای تعیین تک

 

 

 

 شدههاي تحقيقاتي تصويبپروژه 
)مجری اصلي،  نوع فعالیت در طرح عنوان طرح

 مدیر اجرایي، همکار، مشاور و غیره(

ساعات فعالیت در 

 طرح

مؤسسه محل 

 پژوهش

وضعیت 

 فعلي طرح

طول مدت 

 طرح

دریافت رژیم تاثیر 

كربوهیدرات در 

 مرحله اول زایمان

دانشگاه علوم  سال 1 همکار اصلي

 پزشکي گناباد

 سال 1 انجام شده

بررسي آنتي بادی 

توكسوپالسما در 

مادران باردار و 

دارای سقط در 

 گناباد

 ماه 6 مجری اصلي

 2-4)روزی 

 ساعت(  

بیمارستان 

 عالمه بهلول

 ماه 6 انجام شده

بررسي 

كرومین بر اثرنانو

در  OHSSسندرم 

  PCODبیماران 

 ماه 3 مجری اصلي

 2-4)روزی 

 ساعت(  

 درمانگاه

)مطب و 

 كلینیک(

 ماه 4 انجام شده



 

 

 

 هاي تحقيقاتي دريافت شده )گرنت(بودجه 

 مدت زمان سمت بودجه گرنت عنوان گرنت شماره گرنت دهنده بودجهمنبع ارائه

دانشگاه علوم پزشکي 

 گناباد

 1500000 وكرومینطرح نان 

 تومان

 ماه 4 مجری اصلي

      

 

 شده يا مشاوره شدههاي سرپرستينامهپايان 

دوره  نامهعنوان پایان

تحصیلي ارائه 

 نامهپایان

محل انجام 

 نامهپایان

سمت در 

 نامهپایان

 نامهتاریخ دفاع از پایان

بررسي اثر پره 

اكالمپسي با 

 عفونت پریودنتال

كارشناسي 

 مامایي

دانشگاه علوم 

 پزشکي گناباد

 10/89 استاد مشاور

ارزش 

سونوگرافي 

شکمي در 

تشخیص 

پاتولوژی رحمي 

 زنان

دانشگاه علوم  پزشکي

 پزشکي گناباد

 1396 استاد راهنما

 

 انديشي، بازآموزي و غيره )بدون ارائه مقاله(سخنراني در هم 
اندیشي، عنوان هم عنوان سخنراني

 بازآموزی و غیره

اندیشي، گزاری هممحل بر

 بازآموزی و غیره

تاریخ 

 سخنراني

 12/8/98 دانشگاه علوم پزشکي گناباد خونریزی ها خونریزی های دوران بارداری

مراقبت های ادغام  احیای نوزادان

 یافته سالمت مادران

 21/6/78 دانشگاه علوم پزشکي گناباد

مدیریت علل شایع  بهداشت مادر و كودک

 مرگ مادری

 19/12/77 ه علوم پزشکي گناباددانشگا

 25/8/98 دانشگاه علوم پزشکي گناباد احیای مادر باردار احیای مادر باردار

 



 

 هاي ويراستاري و همكاري با هيأت تحريريه مجالت علميفعاليت 

نوع همکاری با  محل انتشار مجله نام مجله

 مجله

 مدت همکاری

 لغایت از

 1398تا  1395 انتشار مقاله مشهد مجله دانشگاه علوم پزشکي مشهد

    

 

 هاي مختلف )آموزشي، پژوهشي و اجرايي(شركت در دوره 

 تاریخ برگزاری محل برگزاری دوره)سطح( نوع  نام دوره

دانشگاه علوم پزشکي   كنفرانس علمي سنگ های ادراری

 گناباد

16/6/87 

دانشگاه علوم پزشکي   اورژانس های مامایي

 گناباد

11/12/86 

 

 

 هاها و كارگاهها، بازآموزيانديشيشركت در هم 

 تاریخ برگزاری محل برگزاری طول مدت دوره اندیشي، بازآموزی، كارگاه و غیرهنام هم

دانشگاه علوم پزشکي  ساعت 8 شركت در كنفرانس علمي كاربرد صحیح داروها

 گناباد

14/1/87 

 31/2/90 وزارت بهداشت و درمان ساعت 8 دوره آموزشي آشنایي با مباني حاكمیت بالیني

 

 انتشارات 

 الف( كتب منتشرشده

نوع كار )ترجمه، تألیف،  عنوان كتاب همکار/ همکاران

 گردآوری، ویرایش(

شهر و كشور  ناشر

 محل نشر

 سال چاپ

      

      

 ب( مقاالت منتشرشده

 سال چاپ صفحه شماره جلد نام نشریه عنوان مقاله )گان(نویسنده

شیوع ناباروری در  كتر اعظم السادات محمودیاند

 ساله 15-49زنان 

 1386    افق دانش

       

 ج( مقاالت ارائه شده در همايش، كنفرانس و غيره

عنوان همایش، كنفرانس و  عنوان مقاله نویسنده)گان(

 غیره

نحوه ارائه مقاله  محل برگزاری

 )سخنراني یا پوستر(

 سال ارائه



 

      

      

 افزار، لوح فشرده و غيرهد( اطالعات مربوط به نرم

 تاریخ انتشار نام همکاران افزار، لوح فشرده و غیرهموارد استفاده نرم افزار تهیه شدهنوع اطالعات یا نرم

-احیای نوزاد-كارگاه بهداشت مادر و كودک

 اورژانس های زنان و مامایي

 CD  77-79-86-

87 

اولویت های -یائسگي-مانا -زایمان ایمن

روش های  -بیمارستان دوستدار كودک

 كاهش درد زایمان

CD  84-87 

 

 )ساير موارد )ضميمه كارنامه 
 

 اياعالم عالئق حرفه 

 

 شناسند )معرفين(افرادي كه شما را مي 
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