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Curriculum Vitae 

 

 

********************************************************** 

 

مشخصات فردي : -1

 

 بوشهر (: محل تولد : ) شهر / کشور        10/05/1365 تاریخ تولد:       نادیه پاکاري  نام و نام خانوادگي 

 

  07733450187  محل کار     :تلفن 

 

 گروه مامایي-مامایي–دانشكده پرستاري –پزشكي علوم  دانشگاه : محل کار: )دانشكده / بخش / گروه( 

 

 n.pakari@bpums.ac.irپست الكترونيكي : 

 دانشكده پرستاري مامایي -پزشكيعلوم  دانشگاه-ریشهرسبزآباد ـ -بوشهر آدرس پستي)محل کار( : 

 

 

 تحصيالت -2

 مؤسسه رشته عنوان  )درجه(
تاریخ اخذ 

 مدرك

 مامایي مامایيکارشناس 
پزشكي علوم  دانشگاه

 بوشهر
1391 

کارشناس ارشد)هيئت 

 علمي)مربي((

مامایي ) گرایش مدیریت 

 مامایي(

پزشكي علوم  دانشگاه

 شهيد بهشتي 
1394 

    

 

 سوابق استخدامي -3

 تا تاریخ از تاریخ نام مؤسسه عنوان

دانشگاه علوم پزشكي بوشهر  مربي

 دانشكده پرستاري مامایي

1391 1398 

دانشكده -پزشكيعلوم  دانشگاه هيئت علمي

 مامایي-پرستاري

 تاکنون 1398

 سوابق فعاليتهاي اجرائي -4
 

 

 محل سمت و نوع فعاليت
 مدت

 از                         تا
 با ابالغ از طرف

 

 ناظر کميته علمی دانشجویی مامایی

دانشکده 

پرستاری 

 مامایی بوشهر

 ریاست دانشگاه تا کنون 1397

 دبير علمی ستاد مبارزه با کرونا

 

دانشکده 

پرستاری 

 مامایی بوشهر

 ریاست دانشکده تا کنون 1398
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 EDOمسئول 

 

دانشکده 

پرستاری 

 مامایی بوشهر

 ریاست دانشکده تا کنون 1399

 سوابق خدمات آموزشي -5

 

 الف( دروس تدریس شده

 

 

 ب( برنامه ریزي و تدریس در کارگاههاي آموزشي

 تاریخ محل برگزاري نوع مشارکت عنوان کارگاه

 برنامه ریزي / اجرا تدریس) موضوع آن( از                      تا

عفونت هاي مراقبت و درمان 

 آميزشي با رویكرد اجرایي

تشخيص و درمان 

 هرپس ژنيتال

درمانگاه شهداي  

 خليج فارس

27/6/96  

بيمارستان شهداي   هایپرتانسيون بيماري هاي زنان 

 خليج فارس

17/10/97  

  24/10/97 "  سقط بيماري هاي زنان

  04/11/97 "  حاملگي خارج رحم بيماري هاي زنان

  11/11/97 "   زنانبيماري هاي 

  1/12/97 "   بيماري هاي زنان

  15/12/97 "   بيماري هاي زنان

 مؤسسه محل تدريس مقطع تحصيلي رشته نوع درس عنوان دروس تدريس شده
 مدت

 از             تا

13971398مامايي-دانشكده پرستاريكارشناسيماماييتئوريبارداري و زايمان

ادامه دارد1396مامايي-دانشكده پرستاريكارشناسيماماييتئورينوزادان

تا كنون1392مامايي-دانشكده پرستاريكارشناسيماماييتئورياصول مديريت مامايي

ادامه دارد1391مامايي-دانشكده پرستاريكارشناسيماماييكارآموزيبارداري و زايمان

13911393مامايي-دانشكده پرستاريكارشناسيماماييكارآموزيپره ناتال 

ادامه دارد1397مامايي-دانشكده پرستاريكارشناسيماماييتئوري اصول فنون مامايي و پرستاري 

ادامه دارد1397مامايي-دانشكده پرستاريكارشناسيماماييكارآموزي اصول فنون پرستاري و مامايي

13941397 مامايي-دانشكده پرستاري كارشناسي  مامايي كارآموزي نوزادان سالم

ادامه دارد1397مامايي-دانشكده پرستاريكارشناسيماماييكارآموزي نوزادان ويژه

 ادامه دارد 1393 مامايي -دانشكده پرستاري  كارشناسي مامايي كارآموزي اصول مديريت مامايي
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دانشگاه علوم   IUGR  اورژانس ها و مشكالت مامایي

 پزشكي بوشهر

1/11/98  

دانشگاه علوم  دبير علمي  اورزانس ها و مشكالت مامایي

پزشكي بوشهر 

 )وبينار(

22/9/99  

 

 پژوهشيسوابق فعاليتهاي  -6

 پایان یافته : الف( طرحهاي پژوهشي  مصوب

 

 سازمان مطبوع عنوان طرح
 نوع مشارکت

 اسامي افراد
شماره 

 طرح
 تاریخ اتمام

 مشاور همكار مجري

 
1 

 

خصوصیات روانسنجی  بررسی 
ابزار سنجش رضایت زنان از 

 زایمان طبیعی و سزارین 

 علوم دانشگاه
شهید  پزشکی

 بهشتی 

 نادیه پاکاری،    مجری
 شهناز زهرانی 
 زهرا محمودی
 ملیحه نصیری

 1394 

2 
 

 

 

 

 
 

در  یسبک زندگ سهیمقا
مبتال به  ریدختران مبتال و غ

 انیدر دانشجو هیاول سمنورهید
 ریو غ یدانشگاه علوم پزشک

بوشهر سال  یعلوم پزشک
1396" 

 علوم دانشگاه
 پزشکی بوشهر

نادیه پاکاری ، راضیه    مجری
باقرازده، مریم چنانه، 

 صدیقه کشاورز
 طیبه غریبی

 1397 

کاهش سطح  نیارتباط ب 
 یباردار یمادر ط نیهموگلوب

از آن، در  یناش یامدهایبا پ
زنان باردار مراجعه کننده به 

شهر  یدرمان یمراکز بهداشت
 97-95 یبوشهر در سالها

دانشگاه علوم 
 پزشکی بوشهر

 راضیه باقرزاده، صدیقه  همکار 
کشاورز، نادیه پاکاری، 

 مریم چنانه

 1398 



4 

 

 نيافته در درست اقدام: ب( طرحهاي پژوهشي پایان 

 سازمان مطبوع عنوان طرح
 نوع مشارکت

 اسامي افراد
 تاریخ 

 مشاور همكار مجري شروع

2 

آن  ریو شغل و تاث تیشخص نیتناسب ب
شاغل در مراکز  یماماها یشغل تیبر رضا
وابسته به دانشگاه  یو درمان یبهداشت

 1398بوشهر سال  یعلوم پزشک

نادیه پاکاری، راضیه    مجری 
باقرزاده، مریم چنانهف 

 صدیقه کشاورز

1398 

 

 ج( انتشارات

 چاپ مقاله در مجالت -1

 اسامي

نویسنده یا 

 نویسندگان

 عنوان مجله عنوان مقاله سال
Vol. No                    Page 

 

 نادیه پاکاری
 چنانهمریم 

 راضیه باقرزاده

بررسی آگاهی  2012
پرسنل از منشور 

 حقوق بیمار 

مجله اموزش در علوم 
 پزشکی 

 1389سال 

 نادیه پاکاری 
 مریم چنانه

 راضیه باقرزاده

بررسی آگاهی  2012
دانشجویان از منشور 

 حقوق بیمار 

مجله اموزش در علوم 
 پزشکی 

 

 نادیه پاکاری 
 مریم چنانه

عوارض ارتباط  2015
بارداری با سندرم 

تخمدان پلی 
 کیستیک

  

Nadieh 

pakari 

Shahnaz 

zahrani 

Zahra 

mahmoodi 

Maliheh 

Nasiri 

2016 Persian 

Translation 

and 

Psychometric  

Testing  of  

the  Scales  

for  

Measuring  

Maternal 

Satisfaction  

in  Normal  

and  

Caesarean  

Birth. 

Biosciences 

Biotechnology 

Research Asia 

http://dx.doi.org/10.13005/bbra/2038 
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 اسامي

نویسنده یا 

 نویسندگان

 عنوان مجله عنوان مقاله سال
Vol. No                    Page 

 

Sedighe 

keshavarz 

Maryam 

chananeh 

Khatoon 

samsami 

Nadieh 

pakari 

Razeih 

bagherzadeh 

2020 Certain 

prenatal 

problems and 

their 

relationship 

with neonate s 

anthropometric 

indices at birth 

International 

journal of 

pediatrics 

 

 

 

 تأليف کتاب -2

اسامي نویسنده یا  

 نویسندگان

تأليف 

 )گردآوري(
 نفر چندم ناشر عنوان کتاب سال

فصل یا فصول ارائه 

 شده توسط فرد

 
 

      

 
 

      

 

 ترجمه کتاب -3

اسامي مترجم یا 

 مترجمين
 نفر چندم عنوان کتاب سال

ترجمه شده  فصل یا فصول

 توسط فرد

 
 

    

 

 هاي تحصيلي:نامهد( هدایت پایان

 استاد راهنما

 تاریخ دفاع دانشكده مقطع رشته نام دانشجو عنوان پایان نامه

 
 

     

 
 

     

 

 

 استاد مشاور

 تاریخ دفاع دانشكده مقطع رشته نام دانشجو عنوان
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 ها و سمينارها، داخلي و خارجي :کنفرانسه( ارائه مقاله در 

 عنوان مقاله
 

 عنوان کنفرانس

 یا همایش

 محل برگزاري

 نام شهر / کشور
 تاریخ ارائه

شاخص توده بدنی باال و ریسک سرطان 
 تخمدان در زنان 

ششمین کنگره مرکز تحقیقات بهداشت 
 باروری و ناباروری 

 تهران
 1392دی ماه سال 

در دوران بارداری با ارتباز رشایت زنانشویی 
 افسردگی پس از زایمان

ششمین کنگره مرکز تحقیقات بهداشت 
 باروری و ناباروری

 تهران
 1392دی ماه سال 

بررسی کیفیت زندگی زنان مبتال به سندرم 
 تخمدان پلی کیستیک

هشتمین کنگره مرکز تحقیقات بهداشت 
 باروری و ناباروری 

  تهران

 94آذرماه سال 

 عوارض بارداری با سندرم تخمدان پلی کیستیک 
هشتمین کنگره مرکز تحقیقات بهداشت 

 باروری و ناباروری 
 تهران

 94آذرماه سال 

 The 3 national and 1th ارتباط  تخمدان پلی کیستیک و افسرگی

international cpngress on 

endometriosis 

 تهران
 94بهمن سال 

مروری بر ابزارهای سنجش رضایت زنان از 
 زایمان طبیعی 

شانزدهمین کنگره بین المللی زنان و 
 مامایی ایران

 تهران 
 97شهریور سال 

 

 و( نوآوري ، اکتشاف، اختراع

مرجع تأیيد  محل ارائه یا اجرا نوع کار عنوان

 کننده

 تاریخ ارائه اسامي همكاران

:  استفاده از فرآیند  

سال باال به  انیدانشجو

 يعنوان همكار آموزش

کاهش  ينيدرآموزش بال

 یياسترس و بهبود کارا

: یيماما انیدانشجو

 يبرا يراهكار

و  يده ادی

 يريادگی

دانشكده 

 پرستاري مامایي 

دانگاه علوم 

 پزشكي بوشهر

 

 نادیه پاکاري 

 راضيه باقرزاده

 صدیقه کشاورز

 طيبه غریبي

 96آذر 
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 الملليهاي کسب شده استاني / کشوري/ بينمقام( 7

رتبه یا مقام کسب 

 شده

 سطح

 زمينه کار
نام 

 جشنواره
 تاریخ کسب مقام محل اعطا

 الملليبين کشور استان

        

        

        

        

 

 توسعه فردي -8

 هاي کوتاه مدت آموزشي داخلي و خارجي )فلوشيپ(الف( شرکت در دوره

 

 هاي آموزشيب( شرکت در کارگاه

ف
دی

ر
 

 محل برگزاري عنوان کارگاه
 تاریخ

 از                             تا

  16/12/96 پزشکی بوشهرعلوم  دانشگاه توانبخشی اختالالت کف لگن با روش بیوفیدبک 1

2 
آشنایی اعضای هییت علمی با طرح تحول و نوآوری در  کارگا

 آموزش علوم پزشکی 
  30/1/97 پزشکی بوشهرعلوم  دانشگاه

 14/12/96 13/12/96 " کارگاه مشاوره دانشجویی 3

  1/4/96 " کارگاه نرم افزارهای مدیریت منابع 4

  9/12/96 " کارگاه استدالل بالینی  5

6 
Workshop hands on training by pelvic 

trainer 
 دانشگاه علوم پزشکی ایران

 

25October 

2016 

27 

october 

2016 

 6/4/97 5/4/97 دانشگاه علوم پزشکی بوشهر کارگاه تور آموزش مجازی  7

8 
کارگاه آشنایی اعضای هییئت علمی با قوانین آموزشی و آیین نامه 

 ارتقا
" 11/11/96  

  17/11/97 "  کارگاه مهارت های ارتباطی  9

 6/10/97 5/10/97 " کارگاه فلوشیپ آموزش پزشکی  10

11 Research Diploma   دانشگاه علوم پزشکی شیراز 
3 

september 

2016 

6 

september 

2016 

   1390مرداد  دانشگاه علوم پزشکی یاسوج  اه روش تحقیقکارگ 12

  " " آشنایی با گیاهان دارویی  13

   EKG کارگاه  14
دانشگاه علوم پزشکی شهید 

 بهشتی 
20/9/1393  

 30/8/93 24/7/93 جهاد دانشگاهی دانشگاه تهران  مربی آمادگی دوران بارداری  15

  21/7/89 دانشگاه علوم پزشکی بوشهر  2و  1کارگاه نقد مقاالت پزشکی و پزشکی مبتنی بر شواهد سطح  16
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ف
دی

ر
 

 محل برگزاري عنوان کارگاه
 تاریخ

 ات از                            

  2/10/97 " کارگاه فلسفه خلقت انسان از دیدگاه قرآن 17

  13/11/98 " تربیت کارگاه آسیب شناسی حوزه تعلیم و 18

  13/11/98 " کارگاه انقالب اسالمی جهان امروز  19

  13/11/97 پزشکی بوشهرعلوم  دانشگاه سبک زندگی اسالمی ایرانی  20

  22/8/98 پزشکی بوشهرعلوم  دانشگاه شیوه های شاگرد پروری  21

  15/11/96 پزشکی بوشهرعلوم  دانشگاه کارگاه دانش افزایی استادان  22

  16/11/96 پزشکی بوشهرعلوم  دانشگاه  2کارگاه دانش افزاییی استادان  23

  7/6/97 پزشکی بوشهرعلوم  دانشگاه کارگاه معرفت شناسی  24

  7/8/96 پزشکی بوشهرعلوم  دانشگاه اصول حاکم بر تولید علم  25

  13/11/97 پزشکی بوشهرعلوم  دانشگاه کارگاه غرب شناسی  26

  18/12/97 پزشکی بوشهرعلوم  دانشگاه ارگاه  رویکرد درمان جویانه ک 27

 

 ها و مجامع علميها و انجمنعضویت در کميته -9

 از تاریخ      تا تاریخ شهر / کشور سازمان متبوع نام انجمن یا کميته

 مامایی ـ دانشکده پرستاری  مامایی-دبیرکمیته  علمی دانشکده پرستاری  
 دانشگاه علوم پزشکی بوشهر

 تا کنون 15/7/98 بوشهر

  88/10/13 " پزشکی بوشهرعلوم  دانشگاه مایش سراسری جوان سالم سرمایه ملیهکمیته علمی اولین 

کمیته علمی پویش دانشکده پرستاری مامایی در مبارزه با 
  19کووید 

 تاکنون 20/12/98 " پزشکی بوشهرعلوم  دانشگاه
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 تا کنون  1397استاد مشاور دانشجویان کارشناسي مامایي از سال 


