)Curriculum Vitae (CV
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الف) سوابق تحصیلی
رشته تحصيلي

گرايش رشته
تحصيلي

درجه
علمي

مامایی

مامایی

كاردانی

دانشگاه محل
تحصيل
علوم پزشکی

شهر محل
تحصيل
اردبیل

تاريخ
فراغت از
تحصيل

كشور محل
تحصيل

7311

ایران

اردبیل
مامایی

مامایی

كارشناسی علوم پزشکی اراك

اراك

ایران

7308

مامایی

آموزش مامایی

كارشناسی علوم پزشکی تبریز

تبریز

ایران

7337

ارشد

ب) پایاننامههای نوشته شده در دوران تحصیل
عنوان پاياننامه

مقطع
تحصيلي

نام استاد يا اساتيد
راهنما

تاثير الوندر استنشاقي بر اضطراب ودرد ناشي از  IUDگذاري در زنان
مراجعه كننده به مراكز بهداشتي درماني استان اردبيل در سال 0931
(كارآزمايي باليني تصادفي دو سوكور)

كارشناسي
ارشد

سركارخانم مهناز
شهنازي

موقعيتهاي شغلي و حرفهاي
الف) سابقه ارائه خدمات آموزشي
مؤسسه محل تدريس

مقطع نوع درس عنوان درس
تحصيلي

سال تدريس

دانشگاه علوم پزشکي
اردبيل دانشکده پرستاري
مامايي

كارشناسي
مامايي

عملي

كارآموزي بيماريهاي كودكان

29-29

دانشگاه علوم پزشکي

كارشناسي

عملي

كارآموزي در عرصه بيماريهاي

29-29



نوزادن

اردبيل
دانشکده پرستاري مامايي
كارشناسي

عملي

كارآموزي بيماريهاي زنان

29-29

كارشناسي

عملي

كارآموزي بهداشت مادر وكودك

29-29

دانشگاه علوم پزشکي
اردبيل دانشکده پرستاري
مامايي

كارشناسي

عملي

كارآموزي بارداري وزايمان 9

29-29

دانشگاه علوم پزشکي
اردبيل دانشکده پرستاري
مامايي

كارشناسي

عملي

كارآموزي بيماريهاي كودكان

29-29

دانشکده پرستاري مامايي

كارشناسي

عملي

كارآموزي بارداري وزايمان 9

29-29

دانشکده پرستاري مامايي

كارشناسي

عملي

كارآموزي بيماريهاي زنان

29-29

دانشگاه علوم پزشکي
اردبيل دانشکده پرستاري
مامايي

كارشناسي

عملي

كارآموزي بارداري وزايمان 9

29-29

دانشگاه علوم پزشکي
اردبيل دانشکده پرستاري
مامايي

كارشناسي

عملي

كارآموزي در عرصه بهداشت
مادروكودك

29-29

دانشگاه علوم پزشکي
اردبيل
دانشکده پرستاري مامايي
دانشگاه علوم پزشکي
اردبيل
دانشکده پرستاري مامايي

ب) سابقه ارائه خدمات حرفهاي (مشاوره ،همکاري و غيره)
نوع خدمت حرفهاي
استاد راهنماي دانشجويان مامايي ناپيوسته  29و

مركز يا سازمان دريافت كننده خدمات
دانشکده پرستاري و مامايي

29و



تاريخ ارائه
خدمات
 29تا حال

د) سابقه فعاليت و پستهاي اجرايي
تاريخ

سمت

نوع وظايف محوله

مکان فعاليت

مسئول واحد بهداشت خانواده

طبق شرح وظايف
كارشناس مسئول

درمانگاه وليعصر
شهرستان پارس آباد

59-58

كارشناس مسئول شير مادر

طبق شرح وظايف
كارشناس مسئول ترويج
تغذيه با شير مادر

ستاد مركز بهداشت
شهرستان پارسآباد

58-52

كارشناس كودكان

طبق شرح وظايف
كارشناس

ستاد مركز بهداشت
شهرستان پارسآباد

58-52

مسئول پايگاه شماره 99

طبق شرح وظايف
مسئول

پايگاه بهداشتي 99
اردبيل

9

كارشناس آموزش دانشکده
پرستاري مامايي

طبق شرح وظايف
كارشناس

دانشکده پرستاري
مامايي اردبيل

29-29

لغايت

از

 تشويق ،بورس تحصيلي ،جوايز ،تقديرها
* گواهي يا هرگونه مدرك پيوست شود.
عنوان

محل دريافت

علت دريافت

تقديرنامه همراه با پاداش نقدي ماماي نمونه استان

مقام اعطاكننده

دانشگاه علوم دكتر اهدايي وند رئيس
دانشکده پرستاري
پزشکي اردبيل
مامايي

تاريخ دريافت
98
ارديبهشت
سال 59

تشويق

برگزاري امتحانات دانشکده
پايان ترم تحصيلي پرستاري
مامايي

سركارخانم رستم نژاد

29

تشويق

برگزاري امتحانات دانشگاه علوم
پايان ترم تحصيلي پزشکي اردبيل

سركارخانم رستم نژاد

29

تشويق

برگزاري امتحانات دانشگاه علوم
پايان ترم تحصيلي پزشکي اردبيل

سركارخانم رستم نژاد

29

تشويق

ماماي نمونه كشور وزارت بهداشت
و آموزش
در حوزه آموزش
پزشکي

معاون وزير

29

 عضويت در انجمنها و مجامع علمي
نام مجمع

نوع همکاري و سمت

محل فعاليت مجمع

مدت عضويت
از لغايت

سازمان نظام پزشکي جمهوري اسالمي
ايران

دفتر سازمان نظام پزشکي
اردبيل

عضو عادي



 995تا
9
كنون

 عضويت در كميتهها و شوراها
نام كميته يا شورا

نوع همکاري با كميته يا
شورا

مکان يا سازمان مربوطه

كميته مورتاليته و موربيديته

عضو عادي

شبکه بهداشت ودرمان شهرستان
پارس آباد

59-52

كميته كودكان  9-82ماهه

عضو عادي

شبکه بهداشت ودرمان پارس آباد

 59تا55

كميته ترويج تغذيه با شير مادر

عضو عادي

شبکه بهداشت ودرمان پارس آباد

 58تا 52

از لغايت

 شركت در دورههاي مختلف (آموزشي ،پژوهشي و اجرايي)
نام دوره

نوع
دوره

(سطح) محل برگزاري

آموزش دوره تغذيه
مهارت اول كامپيوتري

استاني

تاريخ برگزاري

دانشگاه علوم پزشکي 59/9/92
اردبيل

شهرستان شبکه بهداشت ودرمان 39/2/62
پارس آباد

مشاوره تنظيم خانواده /وازكتومي

استاني

استاني

39/01/3

برقراري ارتباط موثر با محيط وديگران

شهرستاني

شبکه بهداشت ودرمان
پارس آباد

32/00/62

مهارت 6و9و2و5و 2كامپيوتري

شهرستاني

شبکه بهداشت ودرمان
پارس آباد

32/06/02

آموزش توانمندسازي كارشناسان نظام سالمت

استاني

دانشگاه علوم پزشکي
ياسوج

35/3/03

آموزش توانمندسازي كارشناسان نظام سالمت

استاني

دانشگاه علوم پزشکي
ياسوج

38/00/61

آموزش مراقبت عوارض

شهرستاني

شبکه بهداشت ودرمان
پارس آباد

32/01/65

آئين نگارش

شهرستاني

شبکه بهداشت ودرمان
پارس آباد

35/3/5

مفاهيم و تربيت قرآني و راهکارهاي آن

شهرستاني

شبکه بهداشت ودرمان
پارس آباد

35/06/63

كنفرانس بيماري سل

شهرستاني

شبکه بهداشت ودرمان
پارس آباد

32/6/62

ترويج و توسعه فرهنگ نماز

شهرستاني

شبکه بهداشت ودرمان
پارس آباد

32/3/01

آموزش خانواده

شهرستاني

شبکه بهداشت ودرمان
پارس آباد

38/2/65

كارگاه مشاوره شيردهي وترويج تغذيه با شير مادر

شهرستاني

شبکه بهداشت ودرمان
پارس آباد

38/3/3

گزارش نويسي وخالصه سازي نوشته هاي اداري

شهرستاني

شبکه بهداشت ودرمان

38/00/3



مدت فعاليت

پارس آباد
excell

استاني

استانداري اردبيل

33/2/08

آموزش روخواني قرآن كريم

شهرستاني

شبکه بهداشت ودرمان
پارس آباد

33/3/62

تشخيص ودرمان بيماري سل

شهرستاني

شبکه بهداشت ودرمان
پارس آباد

33/2/62

حکومت مهدوي و وظايف منتظران

شهرستاني

شبکه بهداشت ودرمان
پارس آباد

33/3/60

قوانين مديريت خدمات كشوري

شهرستاني

شبکه بهداشت ودرمان
پارس آباد

33/06/05

اصالح الگوي مصرف

شهرستاني

شبکه بهداشت ودرمان
پارس آباد

33/06/05

هدفمندكردن يارانه ها

شهرستاني

شبکه بهداشت ودرمان
پارس آباد

33/06/05

تغذيه گروههاي آسيب پذير

شهرستاني

شبکه بهداشت ودرمان
پارس آباد

31/5/05

تغذيه با شير مادر

شهرستاني

شبکه بهداشت ودرمان
پارس آباد

30/3/61

راهکارهاي اجرايي نمودن همت مضاعف و كار مضاعف شهرستاني
در نظام اداري

شبکه بهداشت ودرمان
پارس آباد

30/00/91

مقاله نويسي انگليسي

استان

دانشگاه علوم پزشکي
اردبيل

30/06/62

endnote

استان

دانشکدهپرستاريمامايي

30/06/62

كنفرانس هپاتيت

استان

دانشگاه علوم پزشکي
اردبيل

36/3/61

سرطان پستان

استان

دانشگاه علوم پزشکي
اردبيل

36/01/5

تفسيرآيات برگزيده قرآن كريم

استان

دانشکدهپرستاريمامايي

36/5/69

پيشگيري از بيماريهاي قلبي عروقي

استان

دانشگاه علوم پزشکي
اردبيل

36/00/02

كم خوني

استان

دانشگاه علوم پزشکي
اردبيل

39/9/03

بيماريهاي كودكان

استان

دانشگاه علوم پزشکي
اردبيل

39/9/60

ترجمه ومفاهيم قرآن

استان

دانشکدهپرستاريمامايي

39/5/03

مکالمه زبان انگليسي

استان

سازمان فني حرفه اي
استان

39/9/03



 شركت در همانديشيها ،بازآموزيها و كارگاهها
نام همانديشي ،بازآموزي ،كارگاه و غيره

محل برگزاري

تاريخ برگزاري

طول مدت دوره

دانشگاه علوم پزشکي

-29/99/9

دانشگاه علوم پزشکي

-29/9/95
-29/8/99

كارگاه ارزيابي پيشرفت تحصيلي

 9روز

كارگاه تحليل آزمون و دانش پژوهي

 9روز

كارگاه آمار ونرم افزارهاي آماري

 6روز

دانشگاه علوم پزشکي

كارگاه روش تحقيق مقدماتي

 6روز

دانشگاه علوم پزشکي

كارگاه روش تحقيق پيشرفته

 6روز

دانشگاه علوم پزشکي

كارگاه ترويج تغذيه با شير مادر

 9روز

مركز بهداشت استان

-36/8/02

بازآموزي يکروزه اخالق ،مقررات مامايي وپزشکي قانوني

0روز

دانشگاه علوم پزشکي

39/2/0

كارگاه اخالق حرفه اي در پرستاري

0روز

دانشکده پرستاري مامايي 36/2/02

كارگاه آموزشي مراقبت هاي ادغام يافته ناخوشي هاي
اطفال(مانا)

 2روز

مركز بهداشت شهرستان
پارس آباد

-36/8/5
36/8/01

كارگاه آموزشي مراقبت مادران

6روز

مركز بهداشت شهرستان
پارس آباد

38/8/91

كارگاه آموزشي مشاوره شيردهي

 6روز

مركز بهداشت شهرستان
پارس آباد

-32/3/06
32/3/09

كارگاه آموزشي مراقبت ادغام يافته سالمت مادران

 9روز

مركز بهداشت استان

-32/00/63
32/00/91

كارگاه روشهاي نوين ارزيابي ونقش پژوهش درارتقاي كيفي آن

6روز

EDC

-39/5/66
39/5/69

اردبيل()EDC
اردبيل()EDC
 EDCاردبيل
 EDCاردبيل
اردبيلEDC

29/99/9
29/9/92
29/8/99
-36/01/65
36/01/2
-36/06/8
36/06/3
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در :هفتمين كنگره مركز .تاثير آروماتراپي الوندر بر شدت درد ديسمنوره ) (1393نیکجو رویا  ،كاظم زاده ,رأفت
.تحقيقات بهداشت باروري و ناباروري 6 ,الي  2بهمن ماه  ,0939دانشگاه علوم پزشکي شهيد بهشتي



تاثير ماساژ پشت به روش استروك بر )(1393نهامين ,مينا  ،نیکجو رویا  ،صمدزاده ,سميرا  ،سليمي ,مهسا

.در :ششمين كنگره پژوهشي ساليانه دانشجويي 03 ,آذر  ,0939اردبيل  -ايران .خستگي بيماران دياليزي
تاثير الوندر استنشاقي(اسطوخدوس) بر درد ناشي از ) (1393نیکجو رویا  ،وثوقي ,نازيال  ،شاهعليزاده ,الهام

.در :ششمين كنگره ساليانه دانشجويي 03 ,آذر  ,0939اردبيل  -ايران .مسي  IUDجاگذاري
تذكري ,زهرا  ،درآبادي ,پروين  ،كاظم زاده ,رأفت  ،نهامين ,مينا  ،نیکجو رویا  ،سيدجوادي ,مهري  ،صالحي,
در. :ارزيابي دوره دكتري پرستاري ايران :كاربرد اگوي سيپ )(1393حبيبه  ،نصيري ,الهام  ،مهري ,سعيد
.پانزدهمين همايش آموزش پزشکي 3-00 ,ارديبهشت  ,0939يزد  -ايران
 IUDتاثير آروماتراپي استنشاقي الوندر بر اضطراب ناشي از جاگذاري ) (1391نیکجو رویا  ،شهنازي ,مهناز

در :پانزدهمين كنگره بين المللي علوم پزشکي دانشگاه آزاد اسالمي واحد تبريز 68 ,و  63شهريور . ,0930مسي
.مجتمع پتروشيمي تبريز
نام ونام خانوادگي :

رويا نيکجو

تاريخ تکميل 1196/7/11 :



