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 9911الی بهمن ماه   9911مهر ماه  
  

 انجمن علمی دانشجویی مامایی

 دانشگاه علوم پزشکی بوشهر

گزارش فعالیت های 

 نیمسال اول تحصیلی

انجمن علمی مامایی دانشگاه علوم پزشکی بوشهر با تالش 

دانشجویان و حمایت سرکار خانم پاکاری، هیئت علمی گروه 

  تاسیس شد. 8931سال مامایی دانشکده پرستاری و مامایی در 

در دومین سال فعالیت انجمن ، با افزایش تجربه ی اعضای 

شورای مرکزی ؛ فعالیت های انجمن بهتر، منظم تر و بیشتر 

 شد. 

هر ماه در تاریخ مشخص ، جلسات به شکل منظم با حضور 

اعضای شورای مرکزی برگزار میگردد. در این جلسات ضمن 

انجمن ، بستری برای اشتراک  برنامه ریزی برای فعالیت های

اری ایده های نو و تالش برای اجرایی کردن آن ها فراهم ذگ

 شده است.

در ادامه گزارشی از فعالیت نیمسال اول تحصیلی انجمن آورده 

 شده است.
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 دبیر( ینیام فرح( 

 تولید محتوا( کمیته )مدیریزهراپورگودرز 

 مدیر روابط عمومی(یصابر الهه( 

 مدیر کمیته انتشارات( یزنده بود میمر( 

 مدیر کمیته آموزشی(ی کمال فاطمه( 

 مدیر کمیته طراحی( پور یآباد محدثه( 

 دستیار مدیر روابط عمومی( یمطلب مائده( 

 

 

 

 

 :جلسه اولین 

با حضور  پیدر نرم افزار اسکا یبه صورت مجاز  8۰۱۱-8933اول سال  مسالیجلسه ن نیاول ،33مهر ماه  5 خیتار در

 .دیبرگزار گردو استاد راهنما سرکار خانم پاکاری  8931-8933اعضای شورای مرکزی دوره ی 

 8933اول سال  مسالیدر ن یعلم تهیروند کار کم یزیربرنامه : موضوع جلسه

 : جلسه یهایریگ جهینت

 یکارگاه ها به صورت مجاز یبرگزار .8

  یحرفه ا یفن یبا همکار IT یآموزش یهاکالس یبرگزار .2

 دنییرو یقیموس هینشر ثبت  .9

 

 

انجمن یاعضا  

جلساتگزارش   
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 : جلسه نیدوم

توسط اعضای جدید شورای مرکزی و استاد راهنما سرکار خانم پاکاری  یبه صورت مجاز، 33آبان ماه  5 خیدر تار

 در این جلسه ضمن آشنایی اعضای شورای مرکزی در خصوص روند کار انجمن بحث شد. .دیبرگزار گرد

  8933سال  انیتا پا یعلم تهیروند کار کم یزیربرنامه موضوع جلسه:

 جلسه: یهایریگجهینت

 یپاکار هیاستاد ناد سیبا تدر یکارگاه کرونا در بارداربرنامه ریزی  .8

 چنانه میاستاد مر سیبا تدر نینوار قلب جن ریکارگاه تفسبرنامه ریزی  .2

 با تدریس دکتر پورخلیل concept mapکارگاه  برنامه ریزی  .9

  یبیاستاد طاهره غر سیزمان با تدر تیریاسترس و مد تیریکارگاه مدبرنامه ریزی  .۰

 یزنده بود میخانم مر مدیریتبا  دنییرو یقیموس هینشرثبت  .5

  یآموزش عمل یدئوهایساخت وبرنامه ریزی  .6

  ییماما انیاز دانشجو یازسنجین .7

 هیها، اخبار ها، نشر ویدیجهت انتشار و ییماما یانجمن علم یبرا نستاگرامیا جیپ یراه انداز .1

 صفحه ی اینستاگرامیبه صورت مسابقه در  یهفتگ یزهاییکوبرنامه ریزی  .3

 سومین جلسه :

 .دیبرگزار گرددر برنامه اسکایپ با حضور اعضای شورای مرکزی  یبه صورت مجاز 33آذر ماه  5جلسه در  نیسوم

 پیگیری کار نشریه و برگزاری کارگاه ها :موضوع جلسه 

 جلسه : یریگ جهینت 

 نهایی کارگاه ها و هماهنگی با اساتید  یزیبرنامه ر .8

 تایید محتوای علمی نوشته شده در شماره ی اول نشریه .2

 پیگیری در رابطه با نوشتن اساسنامه اختصاصی انجمن علمی مامایی بوشهر .9

 تایید کلیپ ضبط شده برای خوش آمدگویی به ورودی های جدید رشته ی مامایی .۰

 با همکاری فنی حرفه ای Illustratorدریافت مجوز برگزاری کالس  .5

 



 

 

4 

 

  :جلسه  نیچهارم

 چهارمین جلسه انجمن با حضور اعضای شورای مرکزی و استاد راهنما سرکار خانم پاکاری 33دی ماه  81  خیدر تار

 .دیبرگزار گرددر برنامه اسکایپ  یبه صورت مجاز

 8933سال  یتا انتها یعلم تهیروند کار و کم یزیربرنامه جلسه: موضوع

 جلسه : یریگ جهینت 

 8933بهمن ماه و اسفند ماه  یکارگاه ها برنامه ریزی .8

 فیوظا میجهت تقس ،  تولید محتواانتشاراتی، ، طراحیآموزش ،یروابط عموم یهاتهیکم جادیا .2

 
 

 

 

 

 8933  آبان 25تاسیس : 

 

 معرفی انجمن و اهداف آن به صورت پوستر  

  انتشار گزارش کارگاه های برگزار شده در سال گذشته 

 انیبه دانشجو یآموزش یکارگاه ها یزمان برگزار یاطالع رسان  

 به صورت پوستر  یی دانشگاه علوم پزشکی بوشهرماما یانجمن علم 31-33ی شورای مرکزی دوره ی اعضا یمعرف 

  انجمن علمی مامایی دانشگاه علوم پزشکی بوشهر به صورت پوستر  8933-8۰۱۱معرفی اعضای شورای مرکزی دوره ی 

 ییماما یرکشو ییدانشجو یانجمن علمدبیر  "به عنوان  "ینیسرکار خانم فرح ام"جهت انتخاب  کیپوستر تبر یطراح" 

 .یگاهدانش یگروه ها ریو کانال واتساپ و سا یانجمن علم نستاگرامیا جیدر پ یو اطالع رسان

 بوشهر ییو ماما یدانشکده پرستار یمعرف پیکل : 

هر واحد بوش یدر دانشگاه علوم پزشک یدیبه همراه خانم جمش ینیخانم ام ییماما یانجمن علم ریآبان ماه دب 21 خیتار در

 پیکل نیکردند. در ا هیته ییرشته ماما یو معرف ییماما دیجد یهایبه ورود ییگوجهت خوش آمد یلمی، ف سیپرد

 فعالیت صفحات اینستاگرام

@Midwifery.bpums 
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  ییاو مام یدانشکده پرستار سیخواه رئ زدانیدکتر  جنابدانشکده و  یمعاونت محترم آموزش یبیسرکار خانم غر

 حضور داشتند.

از   8933۳8۱۳7 خیبوشهر در تار یدانشگاه علوم پزشک ییو دانشجو یمجوز از معاونت فرهنگ افتیبعد از در پیکل

 . دیو کانال واتساپ انجمن منتشر گرد نستاگرامیا قیطر

 یدیجمش هی: هان نگریو تدو لمبرداریف ؛  ینی: سرکار خانم فرح امندهیگو

 

 
 8931اسفند  2۱تاسیس 

 را با عنوان صفحه ی اینستاگرامیبا شروع شیوع ویروس کرونا ، انجمن علمی مامایی بوشهر  8931در اسفند ماه    

پست به صورت پوستر های گرافیکی  8۱5احداث کرد. در این صفحه ی اینستاگرامی تا کنون  "بارزه با کروناستاد م"

ساخته شده توسط اعضای انجمن با محتوای آموزش مراقبت های الزم در دوران پاندمی انتشار یافته است. تمام محتوای 

ده ، ترجمه و به صورت پوستر درآمده است. همچنین موجود در پوستر ها از منابع و مقاالت معتبر علمی استخراج ش

 ر استان بوشهر به صورت استوری گزارش می شود.به کرونا د انیمبتالتعداد از  روزانه

 تا کنون: 8933پوسترهای آموزشی پیج از مهر ماه اوین گزارش عن

 تب و کرونا .8

 تب آنفوالنزا و تب کرونا .2

 مراقبت های الزم در صورت ابتال به کرونا .9

 مراقبت های غذایی در صورت ابتال به کرونا .۰

 استرس نداشته باشید .5

  83دوره ی بیماری کوید .6

 سه عالمت هشدار کرونا .7

 مصرف ویتامین ها و مواد معدنی .1

 داروی رمدسیویر .3

 استفاده از ماسک در افرادی که به بیماری تنفسی مبتال هستند .8۱

 

@nmbpums_corona 
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 و در د ی به مدت سه ماهسیآموزش زبان انگل نیآنال ی فشردهخصوص مهیدوره ن برگزاری

  ۱۱%۹در آبان ماه  ییماما یانجمن علم یاعضا یبرا فیتخف ۰۳%با  سطح مقدماتی و متوسط

 

 ماهه ی برنامه ی گرافیکی %ی دوره ی آموزشی  برگزارIllustrator با  ۱۱ی در آذر ماه سال حرفه ا یفن یبا همکار

 ارائه مدرک بین المللی

 لمی ع برگزاری کالس نیمه خصوصی ویراستاری به صورت آنالین برای اعضای تحریریه و اعضای ویراستاری نشریه ی

  ۱۱فرهنگی موسیقی روییدن در آذر ماه 

 یبیاستاد طاهره غرتدریس کننده با شرکتنفر  ۶۵با  ۱.۳۱۳۱%۹ خیاسترس در تار تیریمد ناریوب یبرگزار  

 یپاکار هیاستاد نادتدریس کننده با شرکت نفر ۱۹با   ۱۱۳۱۳۳۱%۹ خیدر کرونا در تار یباردار ناریوب یبرگزار   

 ناریوب یبرگزار concept map شرکت کننده  نفر ۱.با  ۱۱۳۹۹۳۹۵%۹ خیبوشهر در تار یپزشک یانجمن علم یبا همکار

 لیجناب دکتر پورخلتدریس با 

 ماهه ی برنامه ی گرافیکی  ۳ی دوره ی آموزشی  برگزارPhotoshop ۱۱ی در بهمن ماه سال حرفه ا یفن یبا همکار 

 با ارائه مدرک بین المللی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 فعالیت های آموزشی 
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 نشریه علمی فرهنگی موسیقی روییدن

 بوشهرانجمن علمی دانشجویی رشته مامایی دانشگاه علوم پزشکی صاحب امتیاز نشریه: 

 الهه صابری ،فرح امینیسردبیر: مریم زنده بودی  مدیر مسئول: 

 ماه بهمنشماره اول: 

 نادیه پاکاریناظر علمی: 

فاطمه دهقان، زهرا پورگودرزی، پرستو کریمی زاده، شقایق قنبری، مریم کرامت، مریم زنده بودی، اعضای تحریریه: 

فاطمه سادات مکی، راحیل قائد، مریم کرم پور، محدثه عاشوری، زهرا  عاطفه محمودی، فاطمه غالم زاده، مهدیه خیابانی،

 ابراهیمی، الهه صابری

 علی نظری، شقایق قنبری، آنا پروین، آتنا صفرپوراعضای ویراستاری: 

 معصومه حسنی، رضا فالح فرد، سارا شاروبندیگروه طراحی: 

ط به بارداری و زایمان، خاطرات دانشجوها از کار در در این شماره به معرفی رشته مامایی، توصیه های مربومحتوا: 

 بالین، معرفی کتاب و شعر و متن طنز در مورد تولد پرداخته شد.

تاثیر سونوگرافی بر جنین، مراقبت به روش کانگورویی، اشتها در قاعدگی، بارداری و دندان، پاپ اسمیر و سرطان دهانه 

، پشت دیوار رحم، سندرم تخمدان پلی کیستیک، معرفی کتاب خجالت نکش دختر، معرفی رحم، خاطرات کاراموزی

 کتاب سووشون، معرفی رشته مامایی، شعر، کرونا در بارداری، عناوین این شماره بودند.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 نشریه موسیقی روییدن

 سپاس از توجه شما


