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 مشخصات فردي
 

 مینا قلعه نوئينام و نام خانوادگي: 

   قاسمنام پدر:

  3283110870شماره شناسنامه:

 72/13/1028تاريخ تولد: 

 متاهلوضعیت ازدواج:

 minaghalenovi@yahoo.comپست الکترونیک : 

 تلفن محل کار :

 اماييو م دانشگاه علوم پزشکي سبزوار.دانشکده پرستاریآدرس محل کار : 

 مربيمرتبه دانشگاهي : 

       
 

  الف( سوابق تحصيلي

 

 سال تحصیل محل تحصیل رشته تحصیلي مقطع

 01-82 علوم پزشکي سبزوار مامايي کارشناسي

 09-01 علوم پزشکي مشهد مامايي ارشد

    

    

 

             

 ب ( عنوان پایان نامه هاي زمان تحصيل 

 استرس به ماما بر فراواني انجام اپي زياتومي در زنان نخست زابررسي تاثیر اموزش مديريت 

 ( سوابق آموزشيپ
 ساعت  آموزشي کارورزی به صورت حق التدريس 933

 واحد آموزشي کارورزی 12

 واحد آموزشي تئوری 9/7

 واحد مسئول درسي 29/3

 

 ( سوابق اجرایيت
 03و  80ترم در سالهای 4عضو فعال کمیته تحقیقات دانشجويي به مدت 

 

محل عکس 

 پرسنلی
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 ترم 0عضو شورای مرکزی کمیته تحقیقات دانشجويي به مدت 

 01-03ترم در سالهای  7مسئول واحد مشاوره به مدت 

دانشگاه علوم پزشکي  – 01سال  -کشور شرق همکار پزشکي شبکه علوم های دانشگاه دانشجويان پژوهشي همايش داور هشتمین

 بجنورد

 

 يت( عضویت در انجمن هاي علمي و اجرای
 

 

 مصوب  طرح هاي تحقيقاتي (ث

 
 

 )کنگره هاي خارجي و داخلي( ( مقاالتج

Oral presentations: 

زا)اولین همايش بین المللي زياتومي انتخابي در زنان نخستبررسي ارتباط بین مهارت جرأت ورزی ماما با فراواني انجام اپي

 (  همکار09 دانشگاه علوم پزشکي تهران سال -فرزندآوری و سالمت باروری

 

Poster Presentations: 

هفتمین همايش پژوهشي  ( 03 بررسي ارتباط بین باورهای مذهبي و باورهای مرکزی دانشجويان علوم پزشکي سبزوار در سال

 دانشگاه علوم پزشکي مشهد( –سالیانه دانشجويان دانشگاه های علوم پزشکي شرق کشور 

 

 –درمان ناباروری زوجین از ديدگاه منابع اسالمي)همايش کشوری قرآن منشور سالمت داروهای گیاهي توصیه شده در پیشگیری و

 (82دانشگاه علوم پزشکي سبزوار سال 

 

گیاهان دارويي موثر بر درمان گرگرفتگي دوران يائسگي)پنجمین همايش پژوهشي سالیانه دانشجويان دانشگاه های علوم پزشکي 

 (01ن سالدانشگاه علوم پزشکي سمنا -شمال کشور 

 

 -درمان ناباروری در منابع اسالمي)دومین سمینار ابعاد رفتاری و اجتماعي در سالمت و يازدهمین سمینار دانش و تندرستي

 (03دانشگاه علوم پزشکي شاهرود سال  

 

 (01نقش اسید فولیک درايجادمننگومیلوسل:گزارش موردی )جشنواره تحصیالت تکمیلي دانشگاه علوم پزشکي مشهد سال 

 

زا )اولین همايش بین المللي زياتومي انتخابي در زنان نخستبررسي ارتباط بین مهارت حل مسئله ماما با فراواني انجام اپي

 (  09پزشکي تهران سال دانشگاه علوم  -فرزندآوری و سالمت باروری
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 مقاالت )مجالت خارجي و داخلي( (ح

بهار  -ترويجي _علمي  -پژوهشي کومش -فصلنامه علمي -گیاهان دارويي موثر بر درمان گرگرفتگي دوران يائسگي

 10/دوره0شماره  -1001
 

 اتخ( ترجمه و تأليف
 

 ( شرکت در کارگاه هاي تخصصيد

o (82سال  -سبزوار يانشگاه علوم پزشک)ديمقدمات قیروش تحق يدوره آموزش 

o يکارگاه آموزش نیکميهفتاد و  يآموزش دوره  spss(03سال  بهشتيارد -سبزوار ي)دانشگاه علوم پزشک 

o سبزوار ي)دانشگاه علوم پزشکيپزشک تالیجيد يکتابخانه مل یها گاهيمقاالت در پا یجستجو يآموزش دوره- 

 (82آبان سال 

o (03آبان سال  -سبزوار يانگلیسي )دانشگاه علوم پزشک یها گاهيدرپا مقاالت یجستجو يآموزش دوره 

o (03آذر سال -سبزوار ي)دانشگاه علوم پزشک يسيمقاله نو يآموزش دوره 

o (03سال  ریت-سبزوار ي)دانشگاه علوم پزشک يقرآن پژوه يآموزش دوره 

o (03سال  ریت-سبزوار ي)دانشگاه علوم پزشک يسيرزومه نو  يآموزش دوره 

o (04سال  -مشهد ي)دانشگاه علوم پزشک يسيمقاله نو يآموزش دوره 

o (03خردادسال  -يخراسان شمال ي)دانشگاه علوم پزشک یکاربرد يسيمقاله نو يآموزش دوره 

o اصفهان يعامل)دانشگاه علوم پزشک زیآن و آنال يياياعتبار و پا نییپرسشنامه، تع ياصول طراح يآموزش دوره- 

 (03سال  وريشهر

o سمنان  يمحتوا ) دانشگاه علوم پزشک دیتول یو استانداردها ي: سامانه آموزشکیآموزش الکترون يشآموز دوره

 (01سال  بهشتاردي –

o (01سال  بهشتاردي –سمنان  يژورنال کالب ) دانشگاه علوم پزشک یبرگزار يآموزش دوره 

o يالملل نیب يآموزش دوره ICDL(7314/11/12) 

o (13/30/02 –سبزوار  ي) دانشگاه علوم پزشک يعلم اتیارتقاء ه نامه نیبا آئ ييآشنا يآموزش دوره 

o ييماما تیجمع -1002 ماه مرداد – ری) تمنيو ا کيولوژيزیف مانيزا یبرا يآمادگ یکالس ها يآموزش دوره 

 (یخراسان رضو
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o ( 1002آبان  11-17دوره آموزشي سکس تراپي و اختالالت جنسي زنان- )جمعیت مامايي خراسان رضوی 

 اهنمایي و مشاوره پایان نامه هاي دانشجویي ذ (ر

 

 افتخارات( عناوین و ر
  

  01-03دانشجوی نمونه دانشگاه در سال  

 03کسب عنوان پژوهشگر برتردانشگاه علوم پزشکي سبزوار در سال 

 مهارت ها تخصصي و غير تخصصي( ز


