Curriculum Vitae
آخرین تاریخ بو روز رضانی

مشخصات فردی
نام و نام خانوادگی
Affiliation

هْیي بلَچی هبّبًی
Mahin Balouchi, school of nurse and midwifery , Jiroft university of
medical science, Jiroft, Iran

آدرش پطت الکترونیک
شماره تماش

mahinbalouchi@ymail.com
09377588508

آخرین مذرک تحصیلی

8382- 8384
8385- 8387
8388- 8398

کبرداًی هبهبیی -داًطگبُ علَم پسضکی رفسٌجبى
کبرضٌبسی هبهبیی -داًطگبُ علَم پسضکی کرهبى
کبرضٌبسی ارضذ هبهبیی (گرایص بْذاضت هبدر ٍ کَدک) -داًطگبُ علَم پسضکی
تْراى

جوایس و تقذیر ىا

8387
4831

مقاالت ،کتب و ضخنرانی ىا
تاریخ

 کسب رتبِ اٍل هعذل کل(استعذاد درخطبى) در بیي داًطجَیبىکبرضٌبسی ًبپیَستِ هبهبیی
 -داًطجَی ًوًَِ هبهبیی در بیي داًطجَیبى کبرداًی هبهبیی

 بررسی تبثیر برًبهِ تَاًوٌذسبزی زًبى ببردار بر هؤلفِ ّبی تَاًوٌذی ٍرضبیت آًبى از هراقبت ّبی دٍراى ببرداری (پبیبى ًبهِ)
 تأثیر آهَزش هراقبت ّبی دٍراى ببرداری بِ دٍ رٍش گرٍُ حوبیتی ٍفردهحَر بر تَاًوٌذی ٍ رضبیتوٌذی از هراقبت زًبى ببردار (طرح
پصٍّطی)
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 چبپ هقبلِ "تبثیر هراقبت گرٍّی دٍراى ببرداری بر تَاًوٌذی زًبىببردار" تَسط فصلٌبهِ پصٍّطکذُ علَم بْذاضتی جْبد داًطگبّی تْراى
(پبیص)
 ضرکت در اٍلیي کٌگرُ بیي الوللی پرستبری ٍ هبهبیی سالهتی ٍتٌذرستی  2184در داًطگبُ علَم پسضکی اصفْبى در تبریخ 93/2/86

بب ارائِ پوستر
 ضرکت در سویٌبر زایوبى فیسیَلَشیک داًطگبُ علَم پسضکی بن در تبریخ 93 /81/21بِ عٌَاى سخنران
 ضرکت در سویٌبر هبدری ایوي داًطگبُ علَم پسضکی بن در تبریخ 92 /88/5بِ عٌَاى سخنران
 ضرکت در ّوبیص کطَری داًطجَیبى پرستبری ٍ هبهبیی بب ّوکبریهرکس پصٍّص ّبی علوی داًطجَیبى در داًطکذُ پرستبری ٍ هبهبیی
داًطگبُ علَم پسضکی ٍ خذهبت درهبًی تْراى در تبریخ  89/9/28بِ
عٌَاى سخنران
 ضرکت در دٍهیي ّوبیص کطَری داًطجَیبى پرستبری ٍ هبهبییداًطگبُ علَم پسضکی ٍ خذهبت بْذاضتی درهبًی ایراى در تبریخ
 88/82/4بب ارائِ پوستر
ضوابق تذریص

تذریس ٍاحذّبی تئَری:
 زببى تخصصی هبهبیی ببرداری ٍ زایوبى 4ٍ2ٍ3ٍ8 تبریخ  ،اخالق ٍهقررات هبهبیی جوعیت ٍ تٌظین خبًَادُ پرستبری بْذاضت هبدراى ٍ ًَزاداى 2 ٍ 8 اصَل ٍ فٌَى هبهبیی بْذاضت خبًَادُ ( 3گرٍُ پسضکی)هربی کبرآهَزی:
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-

پطت ىای اجرایی
تاریخ

ببرداری ٍ زایوبى
بْذاضت هبدراى ٍ ًَزاداى
اصَل ٍ فٌَى
ًطبًِ ضٌبسی ٍ هعبیٌبت فیسیکی

 عضَ ضَرای پصٍّطی داًطکذُ پرستبری ٍ هبهبیی داًطگبُ علَم پسضکیجیرفت
 استبد هطبٍر داًطجَیبى هبهبیی ٍرٍدی 95- 94 دبیر علمی سویٌبر زایوبى فیسیَلَشیک داًطگبُ علَم پسضکی بن درتبریخ 93 /81/21
 هسئَل کویتِ تحقیقبت داًطجَیی داًطکذُ پرستبری ٍ هبهبیی بن عضو کمیته اجرایی در ّوبیص کطَری داًطجَیبى پرستبری ٍهبهبیی بب ّوکبری هرکس پصٍّص ّبی علوی داًطجَیبى در داًطکذُ
پرستبری ٍ هبهبیی داًطگبُ علَم پسضکی ٍ خذهبت درهبًی تْراى در
تبریخ 89/9/28

عالقو ىا و زمینو ىای تحقیقاتی
شماره

پژوىش در زمینو توانمنذضازی
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